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 المقدمة

هة اٌؼب١ٌّٓ، ٚا٩ٌٖح ٚا٩ٌََ ػٍٝ فبرُ ا٤ٔج١بء ١ٍٚل اٌّو١ٍٍٓ،            الحمد هلل 

 ١ٍلٔب ِؾّل ٚػٍٝ آٌٗ ٕٚؾجٗ أعّؼ١ٓ، أِب ثؼل

  انُتقد فً الصحٌحٌن عدد من األحادٌث، من جهات متنوعة، فتارة ٌنتقدها          فمل

الكارهون لهذا الدٌن، الحاقدون على تراثها قرآنا وسنة، فنراهم ٌتصٌدون اإلساءة 

بخفاء حٌنا،  وبكره واضح جلً حٌنا آخر، وتارة ٌنتقدها العقالنٌون الحداثٌون الذٌن 

وجدوا فً هذا الحدٌث مخالفة للعقل والمنطق، وتارة ٌنتقدها علماء المسلمٌن ممن ال 

نشك فً حبهم للدٌن وخدمتهم له وحرصهم على الدفاع عنه، من جهة وضع سد منٌع 

 .فً وجه من تسّول له نفسه الطعن بهذا الدٌن

لوال بنو إسرائٌل لم ٌخنز الطعام، "       ومن األحادٌث المنتقدة حدٌث البحث وهو

، وقد تناول فٌه الباحث الحدٌث من ناحٌة "ولوال حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر

السند والمتن، إال أننً ركزت على المتن ألن جل اإلنتقادات وّجهت له، وقد جاء 

 :البحث فً مباحث ثالثة

 رواٌات الحدٌث: المبحث األول -

 االنتقادات الموجهة للحدٌث: المبحث الثانً -

 الرد على االنتقادات: المبحث الثالث -

         والحدٌث فً الوهلة األولى ٌلزم القارئ بالتوقف عنده، والترٌث لفهمه 

وبٌان المراد منه، ولعّل أشد ما فاجأنً ما تواترت به كتب التفسٌر 

والشروحات لهذا الحدٌث من اعتماد شبه مطلق للرواٌات اإلسرائٌلٌة فً بٌان 

معناه، األمر الذي جعل كل قارئ للحدٌث من الكتب األصٌلة ٌربطه تلقائٌا بما 

 -.علٌهما السالم–روته اإلسرائٌلٌات لقصة آدم وحواء 
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        وقد حاولت بما أفهمه من نظرة اإلسالم للمرأة والرجل أن أشرح 

الحدٌث بعٌدا عن االعتماد على الكتب السابقة، بل ببٌان دور كل من الرجل 

والمرأة الرسالً على وجه الكرة األرضٌة، مما هو من مقتضى الخالفة فً 

 .األرض وإعمارها بمنهج رسالً واضح وراقً

 ٚأٍؤي هللا رؼبٌٝ اٌَلاك ٚاٌزٛف١ك

المبحث األول 

روايبت الحديث 

:     ٠وٚٞ ٘نا اٌؾل٠ش ػٓ أثٟ ٘و٠وح أهثؼخ

بَ ثٓ ِٕجٗ -1 ّّ ٠ٚو٠ٚٗ اٌجقبهٞ: ٘
1

ٍَُِٚ 
2

 ٚأثٛ ػٛأخ
3

 ٚاثٓ ؽجبْ
4

 ٚأثٛ ٔؼ١ُ
5
 

ع١ّؼب ِٓ ٛو٠ك ػجل اٌوىاق، ػٓ ِؼّو، ػٓ ّ٘بَ، ػٓ أثٟ ٘و٠وح ِوفٛػب، 

٨ٌٛ ثٕٛ اٍوائ١ً ٌُ ٠قجش اٌطؼبَ ٌُٚ ٠قٕي اٌٍؾُ، ٨ٌٛٚ ؽٛاء ٌُ رقٓ "ثٍفع 

 ".ٌُ ٠قجش اٌطؼبَ"، ٨ٚ ٠ٛعل فٟ هٚا٠خ اٌجقبهٞ"أٔضٝ ىٚعٙب اٌل٘و

     ٚػٕل اٌجقبهٞ
6

 هٚا٠خ صب١ٔخ ِٓ ٛو٠ك اثٓ اٌّجبهن، ػٓ ِؼّو، ػٓ ّ٘بَ، 

ػٓ أثٟ ٘و٠وح ِوفٛػب ثّضً ٌفع اٌّزٓ اٌَبثك، ا٨ إٟٔٔ أػزمل أٔٗ لل ؽًٖ 

فٟ - هٟٙ هللا ػٕٗ–ٌجٌ؛ ففٟ ؽل٠ش اٌجبة ٠ٛهك اٌجقبهٞ ؽل٠ش أٌٔ ثٓ ِبٌه 

ا٩ٍَ ػجل هللا ثٓ ٩ٍَ، صُ ٠نوو اٌجقبهٞ ثَٕلٖ اٌٝ أثٟ ٘و٠وح ٠ٚمٛي ٔؾٖٛ، 

ٚاٌّؼٍَٛ ػٕل أً٘ اٌؾل٠ش أْ ٌفع ٔؾٖٛ رؼٛك ٌوٚا٠خ اٌّزٓ اٌَبثك ِٓ ٛو٠ك 

: ف١مٛي- ٌٚؼٍّٗ أؽل إٌَبؿ- آفو، صُ ٠ؤرٟ أؽلُ٘

        ٠ؼٕٟ ٨ٌٛ ثٕٛ اٍوائ١ً ٌُ ٠قٕي اٌٍؾُ، ٨ٌٛٚ ؽٛاء ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب، 

ف٩ ك١ًٌ أثلا ػٍٝ أْ اٌؾل٠ش ثٙنا اٌّزٓ ِٓ هٚا٠خ اٌجقبهٞ، أّب ٘ٛ رٖوف 

ثؼ٘ اٌوٚاح أٚ إٌَبؿ، ٚلل افزٍف ّواػ اٌٖؾ١ؼ فٟ رٛع١ٗ ٘نٖ اٌٍفظخ ٤ٔٗ 
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ٌُ ٠وٚ ٘نا اٌّزٓ أؽل أثلا ِٓ ٛو٠ك اثٓ اٌّجبهن، ػٓ ِؼّو، ؽ١ش ٠مٛي اثٓ 

ؽغو
7

ٌُ ٠َجك ٌٍّزٓ " ٔؾٖٛ-  "ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ-لٌٛٗ ػٓ إٌجٟ  :" 

اٌّنوٛه ٛو٠ك ٠ؼٛك ػ١ٍٙب ٘نا ا١ٌّٚو؛ ٚوؤٔٗ ١ْ٠و ثٗ اٌٝ أْ اٌٍفع اٌنٞ ؽلصٗ 

.. ثٗ ١ّقٗ ٘ٛ ثّؼٕٝ اٌٍفع اٌنٞ ٍبلٗ، فىؤٔٗ وزت ِٓ ؽفظٗ ٚروكك فٟ ثؼٚٗ، 

". ٠ؼٕٟ ٌُٚ أهٖ ِٓ ٛو٠ك ثٓ اٌّجبهن ػٓ ِؼّو ا٨ ػٕل اٌّٖٕف

   ٠ٚؼزوٗ اٌؼ١ٕٟ ػٍٝ و٩َ اثٓ ؽغو ؽ١ش ٠مٛي
8

٘نا ِب ف١ٗ وفب٠خ :"

ٌٍّمٖٛك، ٨ٚ ٌٗ اٌزئبَ ِٓ عٙخ اٌزوو١ت؛ ٤ْ اٌنٞ ٠نٚق كلبئك اٌزواو١ت ِب 

٠وٙٝ ثٙنا اٌنٞ مووٖ، ثً اٌظب٘و أْ ٕ٘ٙب ٚلغ ٍمٜ عٍّخ ٤ْ ٌفظخ ٔؾٖٛ أٚ 

ِضٍٗ ٨ ٠نوو ا٨َّ اما ِٚٝ ؽل٠ش ثَٕل ِٚزٓ صُ اما أه٠ل اػبكرٗ ثنوو ٍٕل آفو 

٠نوو ٍٕلٖ ٠ٚنوو ػم١جخ ٌفع ٔؾٖٛ أٚ ِضٍٗ، أٞ ٔؾٛ اٌّنوٛه ٨ٚ ٠ؼبك موو اٌّزٓ 

 ببلحدساوزفبء ثنوو إٌَل فمٜ؛ ٤ْ ٌفع ٔؾٖٛ ٠ٕجٝء ػٓ مٌه ٚاٌنٞ ٠ظٙو ٌٟ 

أْ اٌجقبهٞ هٜٚ لجً ٘نا ػٓ ِؾّل ثٓ هافغ، ػٓ ػجل اٌوىاق، ػٓ ِؼّو، 

٨ٌٛ ثٕٛ -    "ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ-ػٓ ّ٘بَ، ػٓ أثٟ ٘و٠وح، ػٓ هٍٛي هللا  

اٍوائ١ً ٌُ ٠قجش اٌطؼبَ ٌُٚ ٠قٕي اٌٍؾُ ٨ٌٛٚ ؽٛاء ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب 

صُ هٚاٖ ػٓ ثْو ثٓ ِؾّل، ػٓ ػجل هللا، ػٓ ِؼّو، ػٓ ّ٘بَ، ػٓ "   اٌل٘و

" صُ لبي-  ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ- ػٓ إٌجٟ - هٟٙ هللا رؼبٌٝ ػٕٗ- أثٟ ٘و٠وح

٠ؼٕٟ ٨ٌٛ ثٕٛ اٍوائ١ً   :" ٔؾٛ اٌؾل٠ش اٌّنوٛه، صُ فَو مٌه ثمٌٛٗ  : أٞ"ٔؾٖٛ 

اّبهح اٌٝ أْ اٌّزٓ اٌنٞ مووٖ ػجل هللا ثٓ " ٠ؼٕٟ"ٚأّب موو ٌفع " اٌٝ آفوٖ

اٌّجبهن ػٓ ِؼّو ٠غب٠و اٌّزٓ اٌنٞ هٚاٖ ػجل اٌوىاق ػٓ ِؼّو ثجؼ٘ ى٠بكح 

". اٌل٘و"ٚفٟ آفوٖ ٌفع " ٌُ ٠قجش اٌطؼبَ"ٚ٘ٛ لٌٛٗ 

   أِب اٌَقبٚٞ فمل أّبه ٌٙنٖ اٌوٚا٠خ ثبٌناد ؽ١ش ٠مٛي
9

فبٔٗ أفوط فٟ فٍك :" 

آكَ ِٓ أؽبك٠ش ا٤ٔج١بء ِٓ ٛو٠ك اثٓ اٌّجبهن، ػٓ ِؼّو، ٚػٓ ّ٘بَ ػٓ أثٟ 

٠ؼٕٟ ٨ٌٛ ثٕٛ اٍوائ١ً ٌُ : "ٚلبي ػمجخ ِب ٖٔٗ" ٔؾٖٛ:" ٘و٠وح ػٓ إٌجٟ فمبي
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ٚوؤٔٗ ٌىْٛ اٌوٚا٠خ اٌّؾبي ػ١ٍٙب " ٠قٕي اٌٍؾُ ٨ٌٛٚ ؽٛاء ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب

. ٌُ ٠َّؼٙب أٚ ٍّؼٙب ثَٕل ػٍٝ غ١و ّوٛٗ أٚ ٔؾٛ مٌه

  ٚاٌنٞ أهعؾٗ وّب لٍذ ٍبثمب أْ اٌوٚا٠خ اٌّؾبي ػ١ٍٙب ٟ٘ ا٩ٍَ ػجلهللا ثٓ 

 .٩ٍَ، ٌٚؼٍٗ اكفبي ِٓ ثؼ٘ إٌَبؿ فٟ رف١َو لٌٛٗ ٔؾٖٛ، ٚهللا أػٍُ

ٚاٍّٗ ١ٍٍُ ثٓ عج١و اٌلٍٟٚ، ٠ٚوٚٞ ٍَُِ: أثٛ ٠ٌٛٔ ٌِٛٝ أثٟ ٘و٠وح -2
10
 

ٚأثٛ ٔؼ١ُ
11

 ٚأثٛ ػٛأخ
12

 وٍُٙ ِٓ ٛو٠ك ػجل هللا ثٓ ٚ٘ت، ػٓ ػّوٚ ثٓ 

٨ٌٛ " اٌؾبهس، ػٓ أثٟ ٠ٌٛٔ، ػٓ أثٟ ٘و٠وح ِوفٛػب ِمزٖوا فٟ ِزٕٗ ػٍٝ 

 .ثبٍزضٕبء وٍّخ اٌل٘و ػٕل أثٟ ػٛأخ" ؽٛاء ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب اٌل٘و

٠ٚو٠ٚٗ ا٦ِبَ أؽّل: ف٩ً ثٓ ػّوٚ اٌٙغوٞ -3
13

 ٚاٍؾبق ثٓ ها٠ٛ٘ٗ
14

 ٚأثٛ 

ٔؼ١ُ
15

 ٚاٌؾبهس
16

 ع١ّؼب ِٓ ٛو٠ك ػٛف ا٤ػواثٟ ػٓ ف٩ً ػٓ أثٟ ٘و٠وح 

 . ِوفٛػب ثّضً ٌفع هٚا٠خ ّ٘بَ

٠و٠ٚٗ اٌؾبوُ فٟ اٌَّزلهن: ِؾّل  -4
17

 ِٓ ٛو٠ك هٚػ ثٓ ػجبكح، ػٓ ػْٛ، 

ٌُ ٠قجش "ػٓ ِؾّل، ػٓ أثٟ ٘و٠وح ِوفٛػب ثٍفع اٌجقبهٞ أٞ كْٚ ػجبهح 

 ".٘نا ؽل٠ش ٕؾ١ؼ ػٍٝ ّوٛ ا١ٌْق١ٓ ٌُٚ ٠قوعبٖ:" ٚلبي ػمجٗ" اٌطؼبَ
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المبحث الثبني 

اإلنتقبدات علي الحديث 

       ٠ٛلغ ٘نا اٌؾل٠ش ػٕل لواءرٗ ٌٍٍٛ٘خ ا٤ٌٚٝ ه٠جخ فٟ إٌفٌ، فًٙ ٠ؼمً أْ اٌٍؾُ 

ًٚ٘ ؽم١مخً أْ إِٔب ؽٛاء ٟ٘ ٍجت ف١بٔخ وً اِوأح ! ٌُ ٠ىٓ ٠فَل لجً ثٕٟ اٍوائ١ً؟

٘نا ا٤ِو عؼً ثؼ٘ ! ٚرزؾًّ ٚىه وً أضٝ فبٔذ ىٚعٙب اٌٝ ٠ٛ اٌم١بِخ؟! ٌيٚعٙب؟

اٌّق١ٍٖٓ ٠ٕىوْٚ ٘نا اٌؾل٠ش، وّب عؼً ثؼ٘ اٌّغو١ٙٓ ٠مؼْٛ ػٍٝ ٚعجخ كٍّخ 

ٌٍطؼٓ فٟ إٔؼ اٌىزت ثؼل اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٚلل ؽبٌٚذ عّغ اٌطؼْٛ ػٍٝ ٘نا اٌؾل٠ش 

: فىبٔذ وب٢رٟ

ُِٕٙ ِٓ ٛؼٓ ثَٕل اٌؾل٠ش، ٚأْ ٘نا اٌؾل٠ش ِٓ أزبط لبٓ، أٞ أٔٗ ١ٌٌ  -

ِؾلصب ثً ِٓ اٌمٖبٓ، وّب أٔٗ ػٕلِب ٠مٛي ِٓ أزبعٗ أٞ أٔٗ ِٛٙٛع 

ِىنٚة، ؽ١ش ٠مٛي اثٓ لؤبً
18

:" ٠ٚمٛي.." . ٚلل آِٓ لبٓ ٘نا اٌؾل٠ش:" 

.."ِّب ٠ظٙو ثٛٙٛػ أْ ِقزٍك اٌؾل٠ش اِب ٠ٙٛكٞ
19

 فبٌى٩َ ٠ئول أْ اٌطؼٓ 

 -.هٟٙ هللا ػٕٗ-٠مغ ِجبّوح فٟ اٌٖؾبثٟ هاٚٞ اٌؾل٠ش ٚ٘ٛ أثٟ ٘و٠وح

 ِؼظُ ِٓ ٛؼٓ فٟ ٘نا اٌؾل٠ش أٖت ٛؼٕٗ ػٍٝ اٌّزٓ، ٚرؼلكد ػجبهاد  -

٘ئ٨ء اٌطبػ١ٕٓ ِغ ثمبء اٌّّْٚٛ ِزْبثٗ ٚ٘ٛ أىبه اٌّزٓ غبٌجب ػم٩، ٚأٔٗ 

ِٓ ا٦ٍوائ١ٍ١بد ٨ ِٓ و٩َ إٌجٛح، ٚأٔٗ ِّب كفً ػ١ٍٕب ِٓ اٌىزت اٌّملٍخ، 

٠مٛي اثٓ لؤبً
20

اٌٍؾُ ٠قٕي ٠ٚفَل ثَجت اٌجىز١و٠ب ١ٌٌٚ ثَجت ثٕٟ :" 

اٍوائ١ً، ٚ٘نا ٠ؼوفٗ ر١ِ٩ن اٌّوؽٍخ ا٦ثزلائ١خ، ٚاْ وبْ ٕ٘بن هعبي ك٠ٓ ٨ 

٠ؼوفْٛ مٌه، فُٙ ِٓ ٠ؾزبط ٌٍزؼٍُ، ٨ أْ ٠طٍجٛا ِٓ إٌبً أْ ٠ْبهوُٛ٘ 

 .عٍُٙٙ
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     أِب أْ ٠ىْٛ ٍجت اٌئٝ ٘ٛ ؽٛاء، فٙٛ اػزمبك ٠ٙٛكٞ، ِّب ٠ظٙو ثٛٙٛػ 

". أْ ِقزٍك اٌؾل٠ش اِب ٠ٙٛكٞ، أٚ أٔٗ ِزؤصو ثزواس وزت ا١ٌٙٛك

:      ٠ّٚىٓ أْ ٔمٛي اْ اٌطبػ١ٕٓ فٟ ٘نا اٌؾل٠ش ٨ ٠قوعْٛ غبٌجب ػٓ أهثغ فئبد

 الحداثيون العقالنيون والعلمبنيون: الفئة األولي -

    ٚلل موود ٍبثمب و٩َ اثٓ لؤبً فٟ وزبثٗ اٌؾل٠ش ٚاٌموآْ، ِٚٓ أِضبٌٗ 

عٕب٠خ ا٦ِبَ اٌجقبهٞ ػٍٝ "ىوو٠ب أٚىْٚ، ؽ١ش رٕبٚي ٘نا اٌّزٓ فٟ وزبثٗ

فمبي" ا٤ِخ
21

ٚونٌه  (أٞ ٠ٕزٓ)ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٠قٕي اٌٍؾُ :" 

فىّب أْ -ؽَت أثٝ ٘و٠وح-فبٌّوأح رقْٛ ىٚعٙب وؾم١مخ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ

ِٓ ٘ٝ فبئٕخ ! ؟!اٌٍؾُ ٠ٕزٓ، فبْ اٌّوأح رقْٛ؛ ِٚٓ ٘ٝ اٌقبئٕخ ٌٍيٚط رؾل٠لا

فّب هأ٠ه ١ٍلرٝ اٌّوأح ِٚب ٘ٛ ِجوه ٩ٕره !! أ١ٌَذ اٌيا١ٔخ! ث١ذ اٌيٚع١خ؟

". ١ٕٚبِه ٚؽغبثه ِبكِذ فبئٕخ ٌيٚعه كِٚب

    ُِٕٚٙ أ٠ٚب ٍبِو ا٩ٍِجٌٟٛ ام ٠مٛي
22

فٙنا اٌؾل٠ش ٠ضجذ أْ اٌق١بٔخ فٟ :" 

- ؽٛاء-إٌَبء ٟ٘ ّٟء ٛج١ؼٟ، ٚمٌه ِٛهٚس غو٠يٞ ِٓ ف٩ي ا٤َ ا٤ٌٚٝ

ٚاٌّفوٚٗ ؽَت اٌؾل٠ش أْ ٨ ر٩َ أ٠خ أٔضٝ ػٍٝ فؼً اٌق١بٔخ ٤ْ مٌه ٘ٛ ِٓ 

! ٛجؼٙب اٌنٞ عجٍذ ػ١ٍٗ

     ٚاٌَئاي اٌّطوٚػ ِب ٟ٘ ف١بٔخ ؽٛاء؟ ٚاٌغٛاة اٌزم١ٍلٞ ٘ٛ أٔٙب ى٠ٕذ 

. ٢كَ ّٚغؼٕٗ ػٍٝ ا٤وً ِٓ اٌْغوح اٌزٟ ٔٙٝ هللا ػٓ ا٤وً ِٕٙب

     فؼٍٝ افزواٗ ٕؾخ اٌمٖخ أ٠ٓ فؼً اٌق١بٔخ فٟ اٌّٛٙٛع؟ اما رُ ا٤وً ِٓ 

اٌْغوح ٌى١ٍّٙب ٚآكَ ػٕلِب اٍزغبة ٌٙب فنٌه ٌٜٙٛ فٟ ٔفَٗ ٚلل أمبك ٌٍفؼً 

ثبهاكرٗ كْٚ اعجبه أٚ اوواٖ فٙٛ اٌَّئٚي ا٤ٚي ٚا٤ف١و ٨ٚ ػ٩لخ ٌٙب ثنٌه 

". أثلا



8 
 

  ُِٕٚٙ ٕبٌؼ أثٛ ثىو فٟ وزبثٗ ا٤ٙٛاء اٌموآ١ٔخ ام ٠مٛي
23

ٚثوا١٘ٓ اٌىنة  :"

 :ػٍٝ هٍٛي هللا فٟ ٘نا اٌؾل٠ش رزج١ٓ فٟ ا٢رٝ

ٚأّب ٟ٘ ّو٠ىٗ ٌٗ فٟ . اْ ؽٛاء ٌُ رىٓ فبئٕٗ ٌيٚعٙب فٟ ٠َٛ ِٓ ا٠٤بَ: أ٨ٚ 

ٌُٚ رىٓ ١َِطوح . اٌطبػخ اٌلائّخ ٚفٟ اٌّؼ١ٖخ اٌٛؽ١لح اٌزٟ ألزوفب٘ب فٟ اٌغٕخ 

ػٍٝ آكَ فؾوٙزٗ ػٍٝ ا٤وً ِٓ اٌْغوح وّب ٠مبي، ٚأّب ٠ؼزجو آكَ َِئ٨ٛ 

ٌُٚ ٠مً  (فؼٖٝ آكَ هثٗ فغٜٛ)لجٍٙب ٕٚبؽت اٌَّئ١ٌٛخ ا٤ٌٚٝ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ

ٚاْ وبْ ٘نا ٨ ٠ؼف١ٙب ٤ٔٙب ّو٠ىخ فمٜ ١ٌَٚذ . فؼٖذ ؽٛاء هثٙب فغٛد 

اٌنٞ ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ٖله ػٓ إٌجٟ ٓ ثؾبي ِٓ .فبئٕخ وّب ٠مٛي ٘نا اٌؾل٠ش 

 .ٚأّب وبْ آكَ ِٓ اٌٍؾظخ ا٨ٌٚٝ ٘ٛ اٌمٛاَ ػ١ٍٙب وّب ٟ٘ ٍٕخ هللا. ا٨ؽٛاي 

أْ ف١بٔخ اٌيٚعبد ٤ىٚاعٙٓ ٌُ رىٓ ِٓ ٔٛع فؼٍزٗ ؽٛاء ِغ آكَ ٛٛاي : صب١ٔب 

ٚأّ٘ٙب . ٚأّب رىْٛ اٌق١بٔخ اٌيٚع١خ فٟ اٌؼم١لح أٚ اٌؼوٗ أٚ اٌّبي . ؽ١برٙب 

ٚهٍٛي . ف١بٔخ اٌؼم١لح وّب ٕٚف هللا اِوأح ٔٛػ ٚاِوأح ٌٛٛ فٟ ٍٛهح اٌزؾو٠ُ 

. هللا أػٍُ إٌبً ثزٍه اٌؾم١مخ ػٓ ؽٛاء أَ اٌّئ١ِٕٓ ٚاٌّئِٕبد ِٓ ا٢ك١١ِٓ 

. ػغ١ت أْ ٠َٕت اٌٝ إٌجٟ ٓ أٔٗ ٕٚف ؽٛاء ثٖفخ اٌقبئٕخ ا٤ٌٚٝ :   صبٌضب 

ٚوؤّٔب ٤ػطب٘ب ٕفخ أؽٜ ٚأكٔٝ ِٓ ٕفخ . اٌوائلح فٟ ف١بٔزٙب ٌىً اٌقبئٕبد 

ثً وؤٔٗ ؽٍّٙب ٚىه اٌم١بكح ٚا٤ٍٛح ا١ٌَئخ ٌٙبر١ٓ . اِوأح ٔٛػ ٚاِوأح ٌٛٛ 

ٚوً اٌقبئٕبد ِٓ إٌَبء ى ِغ أْ هللا رجبهن ٚرؼبٌٝ ٌُ ٠نوو٘ب فٟ . اٌقبئٕز١ٓ 

وزبثٗ ِغ اٌقبئٕبد ٤ٔٙب ٌُ رورىت ف١بٔٗ رنوو ٌٚٙنا ا٤ػزجبه فبْ ٌٍؼم٩ء اٌؾك 

ِٚٓ أ٠ٓ عبءرٗ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ رٍه اٌؾم١مخ ِب كاِذ ٌُ رؤرٗ فٟ . أْ ٠َؤٌٛا 

ٚأّب ٘ٝ . اٌموآْ اٌىو٠ُ ؟؟ٚاٌؾك أٔٙب ٌُ رؤرٗ ٌُٚ ٠مٍٙب ٤ٔٗ ٕبؽت أػف ٌَبْ 

". ٚػ١ٍٕب أْ ٔوفٚٙب . ا٨ٍوائ١ٍ١بد أػلائٗ ٚأػلاء ك٠ٕٗ 
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   ٚػٍٝ ٛو٠مُٙ ٠مٛي ١ٔبىٞ ػي اٌل٠ٓ ػٓ ماد اٌؾل٠ش
24

ٚاما ٍؤٌٕب ِٓ أ٠ٓ :" 

١ٌمٛي ٘نا اٌى٩َ، ػٍّب - ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ-أرٝ ِٖله اٌؼٍُ ٌّؾّل هٍٛي هللا

أْ ػٍُ اٌوٍٛي ٠جلأ ٠ٕٚزٟٙ ثّب ٔيي ػ١ٍٗ ِٓ هللا ٚؽ١ب ثٛاٍطخ عجو٠ً ػ١ٍٗ 

ٌٚىٓ ِبما رو٠ل أْ ٠مٛي ٌه عٕٛك اٌٍَطبْ اٌن٠ٓ لوإٚا اٌزٛهاح ..ا٩ٌََ 

فٛٙؼٛا ا٤ؽبك٠ش ونثب ٚظٍّب ػٍٝ هللا ٚػٍٝ وً ا١ٌٍَّّٓ ثؤْ اٌوٍٛي لل لبي 

٘نا اٌى٩َ؟ ً٘ رو٠ل ثؼل أْ لجٚٛا اٌضّٓ ِٓ اٌٍَطبْ أْ ٠ؼٛكٚا ١ٌؼزوفٛا ٌٕب 

٘نٖ اٌمٖٔ اٌزٛهار١خ :" صُ موو ٖٕٔٛب رٛهار١خ ٚلبي" ػٓ ِٖله ػٍُّٙ؟

ٚأِضبٌٙب وبٔذ ِٖبكه عٕٛك اٌٍَطبْ ٌٍٛؽٟ اٌضبٟٔ اٌنٞ َٔجٖٛ ظٍّب هلل 

". ٚهٌٍٛٗ

ػجل .    ِٚٓ اٌؼٍّب١١ٔٓ ِٓ أفوك ٌٙنا اٌؾل٠ش ثبٌناد كهاٍخ ِفٍٖخ ِضً ك

اٌؾى١ُ اٌف١زٛهٞ
25

"ِئٍَخ اٌؾٛاه اٌّزّلْ"ؽ١ش وزت فٟ ِٛلغ 
26

 ػٍٝ 

"ا٤ٔضٝ ٚاٌق١بٔخ"ا٦ٔزؤذ أهثؼخ ِمب٨د ثؼٕٛاْ
27

ً ٔٛػب ِب فٟ  ّٖ ، ٍٚؤف

و٩ِٗ ٤ٔٗ غبٌجب عّغ أزمبكاد ا٢فو٠ٓ، ٤ٚٔٗ ٔمل اٌْواػ ٚاٌّفَو٠ٓ، ٤ٚٔٗ 

. ؽبٚي أْ ٠ٚفٟ ٕجغخ ػ١ٍّخ ػٍٝ ٔملٖ

ػجل اٌؾى١ُ فٟ اٌّمبٌخ ا٤ٌٚٝ.       أزمل ك
28

 ّواػ اٌؾل٠ش ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌْطو 

٨ ٠قفٝ أْ ؽل٠ش أثٛ ٘و٠وح ٨ٌٛ ثٕٛ اٍوائ١ً ٌُ :" ا٤ٚي ِٓ اٌؾل٠ش ام ٠مٛي

٠قٕي اٌٍؾُ، ٨ٌٛٚ ؽٛاء ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب، ِٓ ا٤ؽبك٠ش اٌّزفك ػ١ٍٙب، لل 

رٕبٌٚٗ عّغ ِٓ ّواػ إٌَٓ ثبٌْوػ ٚاٌزؤ٠ًٚ ثطو٠مخ رمل١َ٠خ رّغ١ل٠خ، هويٚا 

ف١ٙب ػٍٝ ّوػ ِفوكاد اٌؾل٠ش ٚموو ِب ٠َزفبك ِٓ ٘نا اٌؾل٠ش ِٓ ٌطبئف 

ٚاهّبكاد ثّٕط١خ و١ٍ٩ى١خ موٛه٠خ، فّض٩ ٘نا اٌؾبفع اثٓ ؽغو ّبهػ ٕؾ١ؼ 

لٌٛٗ ٨ٌٛ ثٕٛ : اٌجقبهٞ فٟ وزبثٗ فزؼ اٌجبهٞ، لبي فٟ ّوؽٗ ٌٙنا اٌؾل٠ش

٠قٕي ثفزؼ أٌٚٗ ٍٚىْٛ اٌقبء ٚوَو إٌْٛ ٚثفزؾٙب -اٍوائ١ً ٌُ ٠قٕـي اٌٍؾُ 

أٞ ٠ٕزٓ ٚاٌقٕي اٌزغ١و ٚإٌزٓ، ل١ً إٍٔٗ أْ ثٕٟ اٍوائ١ً - أ٠ٚب ثؼل٘ب ىاٞ
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اكفوٚا ٌؾُ اٌٍَٜٛ ٚوبٔٛا ٔٙٛا ػٓ مٌه فؼٛلجٛا ثنٌه، ؽىبٖ اٌموٛجٟ ٚمووٖ 

غ١وٖ ػٓ لزبكح، ٚلبي ثؼُٚٙ ِؼٕبٖ ٨ٌٛ أْ ثٕٟ اٍوائ١ً ٍٕٛا اكفبه اٌٍؾُ ؽزٝ 

أٔزٓ ٌّب اكفو فٍُ ٠ٕزٓ، ٚهٜٚ أثٛ ٔؼ١ُ فٟ اٌؾ١ٍخ ػٓ ٚ٘ت ثٓ ِٕجٗ لبي فٟ 

ثؼ٘ اٌىزت ٨ٌٛ أٟٔ وزجذ اٌفَبك ػٍٝ اٌطؼبَ ٌقئٗ ا٤غ١ٕبء ػٓ 

أزٙٝ ّوػ اثٓ ؽغو ٌٍْطو ا٤ٚي ِٓ اٌؾل٠ش ٠ٚجلٚ أْ اثٓ ؽغو ٌُ .اٌفمواء

٠ىٓ ِؼ١ٕب ثّب ٠ٕمٍٗ ػٓ اٌموٛجٟ أٚ لزبكٖ أٚ ٚ٘ت ثٓ ِٕجٗ ِٓ و٩َ ٠ٕبل٘ ٍٕٓ 

". اٌىْٛ ٚٔبًِٛ اٌؾ١بح، ٠ٚقبٌف ِٕطك اٌٛؽٟ ِٕٚطك اٌؼمً

صُ أزمً :"     ٠ٚمٛي فٟ رؼ١ٍمٗ ػٍٝ اثٓ ؽغو فٟ ّوؽٗ ٌٍْطو اٌضبٟٔ ٌٍؾل٠ش

لٌٛٗ ٨ٌٛٚ ؽٛاء أٞ اِوأح آكَ : اثٓ ؽغو ٌْوػ اٌْطو اٌضبٟٔ ِٓ اٌؾل٠ش ثمٌٛٗ

ٟٚ٘ ثبٌّل، ل١ً ١ٍّذ ثنٌه ٤ٔٙب أَ وً ؽٟ، ١ٍٚؤرٟ ٕفخ فٍمٙب فٟ اٌؾل٠ش 

ٚلٌٛٗ ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب؛ ف١ٗ اّبهح اٌٝ ِب ٚلغ ِٓ ؽٛاء فٟ . اٌنٞ ثؼلٖ

ري١٠ٕٙب ٢كَ ا٤وً ِٓ اٌْغوح ؽزٝ ٚلغ فٟ مٌه، فّؼٕٝ ف١بٔزٙب أٔٙب لجٍذ ِب 

ى٠ٓ ٌٙب اث١ٌٍ ؽزٝ ى٠ٕزٗ ٢كَ، ٌّٚب وبٔذ ٟ٘ أَ ثٕبد آكَ أّجٙٙب ثب٨ٌٛكح 

ٚٔيع اٌؼوق، ف٩ رىبك اِوأح رٍَُ ِٓ ف١بٔخ ىٚعٙب ثبٌفؼً أٚ ثبٌمٛي، ١ٌٌٚ 

اٌّواك ثبٌق١بٔخ ٕ٘ب اهرىبة اٌفٛاؽِ ؽبّب ٚو٩، ٌٚىٓ ٌّب ِبٌذ اٌٝ ّٙٛح 

إٌفٌ ِٓ أوً اٌْغوح ٚؽَٕذ مٌه ٢كَ ػل مٌه ف١بٔخ ٌٗ،ٚأِب ِٓ عبء ثؼل٘ب 

ِٓ إٌَبء فق١بٔخ وً ٚاؽلح ِٕٙٓ ثؾَجٙب، ٚلو٠ت ِٓ ٘نا ؽل٠ش عؾل آكَ 

فغؾلد مه٠زٗ، ٚفٟ اٌؾل٠ش اّبهح اٌٝ ر١ٍَخ اٌوعبي ف١ّب ٠مغ ٌُٙ ِٓ َٔبئُٙ 

ثّب ٚلغ ِٓ أِٙٓ اٌىجوٜ ٚأْ مٌه ِٓ ٛجؼٙٓ ف٩ ٠فوٛ فٟ ٌَٛ ِٓ ٚلغ ِٕٙب 

ّٟء ِٓ غ١و لٖل ا١ٌٗ أٚ ػٍٝ ٍج١ً إٌلٚه، ٠ٕٚجغٟ ٌٙٓ أْ ٨ ٠زّىٓ ثٙنا فٟ 

. ا٨ٍزوٍبي فٟ ٘نا إٌـٛع ثً ٠ٚجطٓ أٔفَٙـٓ ٠ٚغب٘لْ ٘ٛا٘ٓ ٚهللا اٌَّزؼبْ

ٌٚؼً اٌٍط١فخ اٌَّزفبكح ِٓ ٘نا اٌؾل٠ش وّب لبي اثٓ ؽغو ٟ٘  (فزؼ اٌجبهٞ)

ر١ٍَخ اٌوعبي ف١ّب ٠مغ ٌُٙ ِٓ َٔبئُٙ ٚأْ مٌه ِٓ ٛجؼٙٓ، ٠ٚجلٚ اثٓ ؽغو فٟ 
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رمو٠وٖ ٌٙنٖ اٌٍَّّخ ٠ٕطٍك ِٓ أه١ٙخ رٍه اٌوٚا٠بد اٌنوٛه٠خ اٌّقبٌفخ ٌٍموآْ 

ٚلٖل٠زٗ، ٚإٌّبلٚخ ٌّٕطك اٌؼمً ٚاٌٛالغ؛ ووٚا٠خ اٌّوأح فٍمذ ِٓ ٍٙغ 

". أػٛط،ٚهٚا٠خ إٌَبء ٔبلٖبد ػمً ٚك٠ٓ ٍُٚ٘ عوا

:"    صُ أزمل اٌىبرت إٌٛٚٞ فٟ ّوؽٗ ٌٍؾل٠ش ػٕل ٍَُِ ؽ١ش ٠مٛي اٌف١زٛهٞ

ٌُٚ ٠جؼل ّبهػ ٕؾ١ؼ ٍَُِ ا٦ِبَ إٌٛٚٞ ػٓ ّوػ اثٓ ؽغو ِٓ ؽ١ش 

اٌزفى١و ٚاٌَّبه ٚإٌّطك اٌنوٛهٞ اٌّؾىَٛ ثبووا٘بد اٌّغزّغ اٌؼوثٟ ٚث١ئبد 

ٚا٩ٌفذ ٌٍٕظو أْ إٌٛٚٞ ٠ن٘ت اٌٝ أْ فَل اٌٍؾُ .. لٚب٠ب اٌْوف ٚاٌؼبه

٨ىاي َِزّوا ؽزٝ ٌؾظزٗ ؽ١ش ٔمً ػٓ ػٍّبئٗ ٔم٩ ثؼمً رّغ١ل ٨ ٠فوق ث١ٓ 

لبي اٌؼٍّبء ِؼٕبٖ أْ ثٕٟ اٍوائ١ً :اٌٛالغ ٚاٌق١بي،٨ٚ ث١ٓ اٌؼٍُ ٚاٌزق٩ّد،فمبي

ٌّب أٔيي هللا ػ١ٍُٙ آٌّ ٚاٌٍَٜٛ ٔٙٛا ػٓ اكفبهّ٘ب فبكفوٚا ففَل ٚأٔزٓ 

ٚاٍزّو ِٓ مٌه اٌٛلذ ٚهللا أػٍُ، ٚأؽَت أْ ٘نا اٌيػُ ٠جلكٖ اٌٛالغ عٍّخ، 

ٌٚؼً إٌٛٚٞ فٟ مٌه لل رق١ً اٌٍؾَٛ فٟ ىِبٔٗ ثؤٔٙب فبٍلح ٚمٌه ِٓ ثبة الٕبع 

!!". اٌؼمً ثّٕطك ٘نٖ اٌوٚا٠خ اٌّقبٌفخ ٌٍٛؽٟ ٚاٌؼمً ٚاٌٛالغ

   ٚثؼل مٌه ٠ٕزمً فٟ اٌّمبٌخ اٌضب١ٔخ ٨ٔزمبك اٌّفَو٠ٓ، ؽ١ش ٠مٛي فٟ ِملِخ 

اٌّمبٌخ
29

٠ٕجغٟ اٌزٕج١ٗ ٕ٘ب ثؤٕٔب ٨ ٔو٠ل اٌٛلٛف ػٕل اٌْطو ا٤ٚي ِٓ اٌؾل٠ش :" 

ؽ١ش رىفٟ ا٨ّبهح اٌَبٌفخ ٌٙنا اٌْطو ِٓ  (٨ٌٛ ثٕٛا اٍوائ١ً ٌُ ٠قٕي اٌٍؾُ )

أْ فَبك اٌٍؾُ ٚػفبٔزٗ ٨ ػ٩لخ ٌٗ ثل٠ٓ ٨ٚ ثغٙخ ٨ٚ ثٍْٛ ٚأّب رقٚغ ٌؼٛاًِ 

لوه٘ب اٌؼٍُ اٌؾل٠ش ِٓ ثىز١و٠ب ٚف١وٍٚبد ٚغ١و مٌه ِّب ٘ٛ ِموه ػٕل ػٍّبء 

اٌؼٍَٛ اٌؾل٠ش، ٌٚؼً ّطو ٘نٖ اٌوٚا٠خ ِٕزظ ِٓ ِٕزغبد اٌؼٕٖو٠خ اٌل١ٕ٠خ 

ٚا١ٌٍّخ، ٤ْ هائؾخ اٌزلافغ اٌٍّٟ ث١ٓ ا١ٌٍَّّٓ ٚغ١وُ٘ فبٕخ ا١ٌٙٛك ٚاٙؾخ 

ٚع١ٍخ ف١ٗ، ٚاٌنٞ ٠ّٕٙب فٟ ٘نا اٌّمبَ اٌٛلٛف ػٕل اٌْطو اٌضبٟٔ ِٓ اٌوٚا٠خ 

ثغ١خ ِؼوفخ ؽغُ اػزلاءاد اٌّفَو ػٍٝ  (٨ٌٛ ؽٛاء ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب اٌل٘و)

إٌظُ اٌموآٟٔ ٌٖبٌؼ ٘نٖ اٌوٚا٠خ، ِٚب أفوىٖ ِٓ صمبفخ موٛه٠خ رؾزمو ا٨ٔضٝ 
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ٚريكه٠ٙب ثّٕطك اٌل٠ٓ ٚا٠٦ّبْ ٌلهعخ الزٕبع ا٤ٔضٝ مارٙب ثزٍه اٌضمبفخ اٌنوٛه٠خ 

اٌّقبٌفخ ٌّٕطك اٌٛؽٟ ٚلٖل٠زٗ، فٕؤفن ٌنٌه ػ١ٕخ  (اٌؼٕٖو٠خ اٌنوٛه٠خ)

رف١َو٠خ رضجذ ِلٜ اٌزواثٜ ث١ٓ ِب لبٌٗ اٌّفَو فٟ اٌمل٠ُ ِٚب ٔمٍٗ ػٓ اٌّفَو 

اٌؾل٠ش ػٕٗ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ رغ١و ا١ٌَبق اٌزبه٠قٟ ٚاٌَّبق اٌضمبفٟ 

ٚا٨عزّبػٟ، ٚمٌه ِٓ ف٩ي رف١َو اثٓ عو٠و اٌطجوٞ ٚرف١َو فزؼ اٌمل٠و 

صُ ٠ٕمً ثؼجبهاد ف١ٙب اٌىض١و ِٓ ا٦ىكهاء و٩َ ". ٌٍْٛوبٟٔ ػفٝ هللا ػّٕٙب

اٌطجوٞ فٟ رف١َو آ٠بد ٍٛهح اٌجموح اٌّزؼٍمخ ثآكَ ٚؽٛاء، ؽ١ش ٠جلأ وً فموح 

اٌمٖخ اٌلها١ِخ ٌلفٛي اث١ٌٍ اٌغٕخ، اث١ٌٍ ٠قطٜ ٦فزواق : ثؼجبهاد ِضً

اٌغٕخ، ِْٙل ف١بٌٟ كهاِٟ ؽٛاهٞ ث١ٓ اث١ٌٍ ٚا٩ٌّئىخ، لٖخ افزفبء آكَ ِٓ 

هثٗ، اث١ٌٍ ٠زبثغ لواءح وزت ا٩ٌّئىخ فٟ ٕٛهح كها١ِخ، ِْٙل اغٛاء آكَ فٟ 

صٛة ٍٙوح أ١َٔخ، اٌؼمٛثخ اٌَوِل٠خ ٌؾٛاء ٚثٕبرٙب ثٕمٖبْ اٌؼمً ٚاٌل٠ٓ، 

. اّوان اٌؾ١خ فٟ ػمٛثخ ؽٛاء

ٌقٔ اٌْٛوبٟٔ ِب لبٌٗ اثٓ :"     صُ ٠ٕزمً اٌٝ اٌْٛوبٟٔ فٟ فزؼ اٌمل٠و ف١مٛي

عو٠و اٌطجوٞ ثي٠بكح ثؼ٘ ا٨ٍب١ٔل ٚاٌّزْٛ ا٤ٍطٛه٠خ، فمبي فٟ رف١َوٖ فزؼ 

ٚلل أفوط لٖخ اٌؾ١خ، ٚكفٛي اث١ٌٍ ِؼٙب، ػجل اٌوىاق، ٚاثٓ عو٠و، :اٌمل٠و

ػٓ اثٓ ػجبً، ٚأفوط اثٓ عو٠و، ٚاثٓ إٌّنه، ٚاثٓ أثٟ ؽبرُ، ٚأثٛ ا١ٌْـ، 

اٌْغوح اٌزٟ ٔٙٝ هللا ػٕٙب آكَ : ٚاثٓ ػَبوو ِٓ ٛوق، ػٓ اثٓ ػجبً لبي

ٚأفوط اثٓ ١ِٕغ، ٚاثٓ إٌّنه، ٚأثٛ ا١ٌْـ، ٚاٌؾبوُ . اٌجوّ : إٌَجٍخ ٚفٟ ٌفع

ِب ؽٍّه : لبي هللا ٢كَ: لبي. ٕٚؾؾٗ، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌْؼت، ػٓ اثٓ ػجبً

اء، لبي: ػٍٝ أْ أوٍذ ِٓ اٌْغوح اٌزٟ ١ٙٔزه ػٕٙب؟ لبي ّٛ : ٠ب هّة ى٠ٕزٗ ٌٟ ؽ

فبٟٔ ػبلجزٙب ثؤ٨ رؾًّ ا٨ وو٘بً، ٨ٚ رٚغ ا٨ وو٘بً، ٚأك١ِزٙب فٟ وً ّٙو 

ٚهثٜ اٌْٛوبٟٔ رٍه اٌمٖٔ ثؾل٠ش اٌجبة ثطو٠مخ رّغ١ل٠خ، ؽ١ش لبي . ِور١ٓ

: لبي- ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ-ٚأفوط اٌجقبهٞ، ٚاٌؾبوُ ػٓ أثٟ ٘و٠وح ػٓ إٌجٟ 
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اء ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب ّٛ ٚلل صجزذ . ٨ٌٛ ثٕٛ اٍوائ١ً ٌُ ٠قٕي اٌٍؾُ، ٨ٌٛٚ ؽ

أؽبك٠ش وض١وح ػٓ عّبػخ ِٓ اٌٖؾبثخ فٟ اٌٖؾ١ؾ١ٓ، ٚغ١وّ٘ب فٟ ِؾبعخ 

ّٟ لجً أْ : آكَ، ٍِٚٛٝ، ٚؽّظ آكَ ٍِٛٝ ثمٌٛٗ أرٍِٕٟٛ ػٍٝ أِو لّلهٖ هللا ػٍ

 (فزؼ اٌمل٠و ٌٍْٛوبٟٔ رف١َو آ٠بد اٌجموح:أظو)أفٍك؟

ٚا٩ٌفذ ٌٍٕظو أْ اٌْٛوبٟٔ ِٚٓ ٕبه ػٍٝ ٔٙغٗ فٟ ٔمً رٍه ا٨ٍب١ٔل ٚاٌّزْٛ 

اٌّقبٌفخ ٌّٕطك اٌؼمً ٚاٌٛؽٟ ٠ئٍَْٛ ثنٌه فىوح رؾ٠ًٛ اٌؼمً ِٓ أكاح فُٙ 

اٌٝ َِزٛكع ؽفع،ِٚٓ آٌخ اٍزىْبف اٌٝ آٌخ اٍزنوبه،ونٌه ٠ْٕوْٚ صمبفخ 

اٌؼٕٖو٠خ اٌنوٛه٠خ ثبٍُ اٌل٠ٓ ٚاٌزٟ رّبهً ػ١ٍّبد ا٨ٙطٙبك ٚا٦ىكهاء 

". ٥ٌٔضٝ ػٍٝ وبفخ ِوارجٙب

     ٚفٟ اٌّمبٌخ اٌضبٌضخ ٠نوو ٖٕٔٛب ِٓ اٌىزت اٌّملٍخ ٠ج١ٓ ِٓ ف٩ٌٙب أٔٙب 

ِٖله ٘نا اٌؾل٠ش رؾذ ػٕٛاْ
30

". ف١بٔخ ؽٛاء فٟ اٌؼٙل اٌمل٠ُ" 

    ٚفٟ اٌّمبٌخ اٌواثؼخ
31

 ٠ؾبوُ ِفوكاد اٌؾل٠ش ٚاٍزْٙل ثبؽٖبئ١بد أْ اٌٛالغ 

٠مٛي اْ َٔجخ اٌق١بٔخ ػٕل اٌوعبي رفٛق َٔجزٙب ػٕل ا٦ٔبس، ٚاْ اٌؼمً 

، صُ ٠لًٌ "اٌق١بٔخ"٠ؼبٟٔ ِٓ أىِخ رؼبٍِٗ ِغ ِفوكح- وّب أٍٛك ػ١ٍٗ-اٌى١ٍ٩ىٟ

ثؼل مووٖ ثؼ٘ اٍزلهاوبد -ػٍٝ ػم١ٔ٩خ اٌغ١ً ا٤ٚي فٟ فُٙ إٌٔ ام ٠مٛي

٠جلٚ أْ ١ِياْ ا١ٌَلح ػبئْخ فٟ لجٛي اٌوٚا٠خ -:" ا١ٌَلح ػبئْخ ػٍٝ اٌٖؾبثخ

عل ِؾىُ فّب فبٌف لٖل٠خ اٌموآْ ِٕٚطك اٌؼمً هفٚزٙب ٚاْ وبْ اٌمبئً ثٗ 

عّٙٛه إٌبً فبٌؼجوح ػٕل٘ب ١ٌَذ وضوح اٌوٚاح ٚػل١ٌٚزُٙ، ٌٚىٓ ثمجٛي اٌموآْ 

ٚاٌؼمً ٌّب ٠و٠ٚٗ اٌوٚاٞ ٌٚٛ وبْ ها٠ٚب ٚاؽلح، ٚثناد ا١ٌّياْ ٚإٌّٙظ 

٨ٌٛ ثٕٛ اٍوائً ٌُ ٠قٕي اٌٍؾُ، ٨ٌٛٚ : اٌؼبئْٟ ٠ّىٕٕب ٚىْ ؽل٠ش أثٟ ٘و٠وح

ٚاٌمٛي ف١ٗ ثؤٔٗ ؽل٠ش ٨ ٠َزمُ ِٕٚطك اٌٛؽٟ ٚاٌؼمً .ؽٛاء ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب

٨ٚ ريه ٚاىهح ٚىه )ثً ِقبٌفزٗ ظب٘وح ٕٚو٠ؾخ،فبهلل ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٠مٛي

فبما وبْ مٌه ونٌه فى١ف رؾًّ ؽٛاء (٨ ٠ىٍف هللا ٔفَب ا٨ ٍٚؼٙب)٠ٚمٛي(أفوٜ



14 
 

،ٚو١ف رؼبلت ثٕبد ؽٛاء ثبٌؾ١٘ (فؼٖٝ آكَ هثٗ فغٜٛ)ِؼ١ٖخ آكَ

ٚإٌفبً،ٚاٌىوٖ فٟ اٌؾًّ ٚاٌٛٙغ، ٚو١ف رٖجغ ا٤ٔضٝ ثٖجغخ اٌق١بٔخ اٌل٘و 

أ٨ )،ِٚٓ ػلٌٗ ٍجؾبٔٗ (ِٓ ػًّ ٕبٌؾب فٍٕفَٗ ِٚٓ اٍبء فؼ١ٍٙب)وٍٗ،ٚهللا ٠مٛي

ريٚ ٚاىهح ٚىه أفوٜ،ٚأْ ١ٌٌ ٧ٌَٔبْ ا٨ ِب ٍؼٝ، ٚأْ ٍؼ١ٗ ٍٛف ٠وٜ، 

فّٓ ٠ؼًّ ِضمبي مهح ف١وا ٠وٖ،ِٚٓ ٠ؼًّ )،ِٚٓ لبٔٛٔٗ(صُ ٠غياٖ اٌغياء ا٤ٚفٝ

أٟٔ ٨ أ١ٙغ ػًّ ػبًِ ِٕىُ ِٓ )،ِٚٓ هؽّزٗ ٍجؾبٔٗ لبي(ِضمبي مهح ّوا ٠وٖ

". (موو أٚ أٔضٝ ثؼٚىُ ِٓ ثؼ٘

"اٌّوأح ِٖله اٌْوٚه"    ٠ٚمٛي عٛهط فوػ رؾذ ػٕٛاْ
32

ٌُ ٠ىزِف  :" 

َت ا١ٌٙب ّوٚهاً ِب أٔيي هللا ثٙب ِٓ ٍٍطبْ ََ ! اٌنَوو ثبٌؾِّٜ ِٓ ل١ّخ ا٤ٔضٝ، ثً َٔ

ٍذ ؽٛاء اٌَّئ١ٌٚخ اٌىبٍِخ ػٓ اٌقط١ئخ ّٚوٚه  ِّّ ففٟ لٖخ اٌقٍك اٌزٛهار١خ ُؽ

 ٍٗ ِّّ اٌؼبٌُ، اٌؾ١خ أغٛد ؽٛاء ثزٕبٚي اٌزفبؽخ، ٌٚىٓ اٌؾ١خ ؽ١ٛاْ ٨ ٠ّىٓ أْ ٔؾ

ٟ٘ اٌزٟ أغٛد آكَ – ! مٌه اٌّقٍٛق ا٦َٔبٟٔ اٌْو٠و– َِئ١ٌٚخ ِب، امْ ؽٛاء 

. ٚأكَّد ثٗ اٌٝ اٌَمٛٛ فٟ اٌقط١ئخ ٚاٌٝ اٌؾوِبْ ِٓ اٌغٕخ

ث١ٓ اٌؾ١خ – ا٦َٔبْ اٌَّئٚي –      أهأ٠زُ اٌٝ ٘نا ا١ٌَٕبه٠ٛ اٌنٞ ألؾُ ؽٛاء 

ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ أْ رٍه اٌمٖخ ! غ١و اٌؼبلً ٚآكَ اٌؼبلً ١ٌغؼٍٙب وجِ اٌّؾولخ

رَُجِغ ػٍٝ آكَ ٕفخ اٌجواءح، ٌىٕٙب، فٟ اٌٛلذ مارٗ، ٚثٖٛهح غ١و ِجبّوح، 

رٕؼزٗ ثبٌَناعخ، اْ ٌُ ٔمً ثبٌغجبء؛ ام اْ ١ٕٚخ ػلَ ا٤وً ِٓ ّغوح اٌّؼوفخ 

ٙخ ٌٗ ٌٚؾٛاء ِؼبً؛ فبْ وبٔذ ؽٛاء ّو٠وح  ١ٌٌٚ مٔجٙب أْ فٍمٙب – وبٔذ ِٛعَّ

فبْ آكَ وبْ غج١بً، ٚعبء فٟ ؽل٠ش ػٓ اٌوٍٛي، اٍزٕبكاً اٌٝ ٘نٖ – ! هللا ٘ىنا

ْٓ أٔضٝ ىَٚعٙب اٌل٘وَ : "اٌمٖخ، لٌٛٗ ، ٚمٌه ٤ٔٙب هغَّجذ آكَ "٨ٌٛٚ ؽٛاء، ٌُ رَُق

 ". فٟ ا٤وً ِٓ اٌْغوح ثؼل اث١ٌٍ، فَوٜ فٟ أ٨ٚكّ٘ب ِضً مٌه
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الشيعة : الفئة الثبنية -

ِٛالؼُٙ أ٠ٚب اٌؾل٠ش ثٕٛع ِٓ اٌَقو٠خ فٟ ٌمل رٕبٌٚذ ا١ٌْؼخ        

ٚلل ٚعلٚا ف١ٗ غ١ّٕخ وج١وح ٚا٦ٍزٙياء ؽ١ٕب، ٚاٌطؼٓ ٚا٦ٍبءح ؽ١ٕب آفو، 

٨ٕط١بك ػلٚ ٌُٙ ٌلٚك ٘ٛ اٌٖؾبثٟ أثٟ ٘و٠وح، ٚاٌمبهة ٌىزجُٙ ٠وٜ 

 .ثٛٙٛػ ارٙبُِٙ ٤ثٟ ٘و٠وح ثبٌىنة

اٌجقبهٞ ٍَُِٚ "فٟ ِٛلغ ٌّّ ووث٩ء ٠نوو اٌؾل٠ش رؾذ ػٕٛاْ        ف

" ٚاٌواٚٞ أثٛ ٘و٠وح (ػ١ٍٙب ا٩ٌََ)٠زفمبْ ػٍٝ ف١بٔخ ؽٛاء
33

صُ ٠ؼمّت ِٓ 

ف١ٍزفًٚ اؽل ػم٩ء إٌَخ ١ٌٚٛٙؼ و١ف  :أٍٛك ػٍٝ ٔفَٗ اثٓ اٌي٘واء ف١مٛي

أّب ٠ئفن ػٕل ا٨ٔبس فٟ  ٚمٌه ٤ْ ٌفع اٌق١بٔخ(فبئٕخ)أْ ؽٛاء أَ اٌجْو 

٠٨ٖٚؼ رؾ٠ًٛ اٌّؼٕٝ ..،(ٔؼٛم ثبهلل)اٌؼوف اٌٍغٛٞ اٌَبئل ٟٚ٘ ف١بٔخ ّوف١خ 

أؽبك٠ضىُ ف٩ ٠مبَ ٌٙب  ٌؼلَ ٚعٛك ؽزٝ ِضً ٘نٖ اٌق١بٔخ فٟ..اٌٝ اٌق١بٔخ اٌّؼ٠ٕٛخ 

". ٚىٔب

ٕؾ١ؼ ٍَُِ ٠زُٙ ىٚعخ إٌجٟ "   ٚفٟ ِٛلغ هٍٛي هللا ٚأً٘ اٌج١ذ رؾذ ػٕٛاْ

٠مٛي" ٚوً ىٚعخ ثبٌق١بٔخ
34

أٔه أكهعذ ؽل٠ش ثٕٟ اٍوائ١ً ِؼٗ  ٌٚىٓ ثّب:" ..

ثٕٟ اٍوائ١ً ٌُ ٠قٕـي  ٚوبْ ثٕٟ اٍوائ١ً ّو فٙنا ٠ؼٕٟ ٨ٌٛ ٘ئ٨ء ا٤ّواه

 . ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب- ٚاٌؼ١بم ثبهلل-اٌٍؾُ، ٨ٌٛٚ اٌْو٠وح ؽٛاء 

       فّب ّبء هللا ػٍٝ ٘نا اٌزف١َو اٌنٞ عؼً ؽٛاء ٍجت ف١بٔخ وً فبئٕخ 

ِزيٚعخ، فزىْٛ ثنٌه ٨ فوق ث١ٕٙب ٚث١ٓ اث١ٌٍ؛ ٠ؼٕٟ ٍجت اٌق١بٔخ إٌَّٛثخ 

٠َزط١غ أْ - ٚاٌؼ١بم ثبهلل-٘نٖ إٌَبء، ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أٔٗ  ٌؾٛاء ٟ٘ ٤ٔٙب أٔغجذ وً

٨ٌٛ هللا ٌّب ػٖبٖ ثْو، فبْ ٍؤٌٕبٖ ِبما  ٠مٛي أٞ ّقٔ ػٍٝ رف١َون ٘نا ثؤٔٗ

٠ؼٕٟ رف١َون ف١َمٛي ٠ؼٕٟ ٌٛ ٌُ ٠قٍك هللا اٌجْو ٌّب ػٖٖٛ، ٚػٍٝ و٩ 

ا٤ؽٛاي ٟ٘ ١ِٖجخ ِوكٚكح ػ١ٍىُ؛ ٤ٔٗ رَزط١غ أٞ اِوأح فبٔذ ىٚعٙب ثؤْ 
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رغ١ت ٠َٛ اٌم١بِخ ثؤٔٗ ٠ب هة ٨ رٍّٕٟ ٤ٔٗ ٨ٌٛ ؽٛاء ٌّب لّٕب ثبٌق١بٔخ، ٨ٌٛٚ ٌُ 

 ٕٚ٘ب إٌىزخ اٌغ١ٍّخ ٟ٘ أٔٗ ١ٌَذ وً ِزيٚعخ. رقٍك ثْو ٌّب ػٖبن أؽل

فبئٕخ، ٌٚىٓ وً ِزيٚعخ فبئٕخ ٍججٙب ؽٛاء ؽَت ىػّىُ، فٍّبما َٔجزُ اٌق١بٔخ 

أٚ ١ٌٌ ٘ئ٨ء أ٠ٚبً ! ثؾٛاء، ٌُٚ رَٕجٛا ٛٙبهح اٌطب٘واد ثؾٛاء ؟ ٌٍقبئٕبد

فٍّبما َٔجزُ اٌق١بٔخ اٌيٚع١خ ثؾٛاء ٌُٚ رَٕجٛا اٌطٙبهح !أُِٙ ؽٛاء أ٠ٚبً ؟

". اٌيٚع١خ ثٙب؟

٠نوو اٌؾل٠ش رؾذ - ػ١ٍٗ ا٩ٌََ-      ٚفٟ ِٛلغ ّجىخ أٖٔبه اٌؾ١َٓ

ػٕٛاْ
35

:" صُ ٠مٛي!" ٨ٌٛ ؽٛاء ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب اٌّٖله اٌجقبهٞ ٍَُِٚ"

أٟ٘ اٌّزَججخ فٟ ع١ّغ اٌق١بٔبد إٌبعّخ ِٓ وً ! أوبٔذ إِٔب ؽٛاء فبئٕخ؟

ىٚعخ ٌيٚعٙب؟ أ٨ ٠لػٛ ٘نا اٌؾل٠ش اٌّيػَٛ اٌٝ ووا١٘خ إِٔب ؽٛاء ػٍٝ ٔج١ٕب 

". !٘نا ِغ اٌلػٛح ثجو اٌٛاٌل٠ٓ ؟ أ٠زٕبٍت! ٚآٌٗ ٚػ١ٍٙب ا٩ٌٖح ٚا٩ٌََ ؟

 النصبرى: الفئة الثبلثة -

ٌُ أوٓ أرٛلغ أْ ٠ُٙبعُ ٘نا اٌؾل٠ش ِٓ لِجً إٌٖبهٜ، ٚمٌه ٤ْ اٌىزبة     

اٌّملً ػٕلُ٘ ٚاٌنٞ ٠ُٚ اٌؼٙل اٌمل٠ُ ٚاٌؼٙل اٌغل٠ل ٠ضجذ فٟ و٩ اٌؼٙل٠ٓ 

ًّّ ؽٛاء َِئ١ٌٚخ ِؼ١ٖخ آكَ  اٌمل٠ُ ٚاٌغل٠ل أْ ؽٛاء ٟ٘ إًٔ اٌقط١ئخ، ٚرؾ

ٚفوٚعٗ ِٓ اٌغٕخ، ففٟ ٍفو اٌزى٠ٛٓ
36

اٌؾ١خ أؽ١ً ع١ّغ  ٚوبٔذ:" ..ٚهك ا٢رٟ

أؽمب لبي هللا ٨ رؤو٩ ِٓ : اٌؾ١ٛأبد اٌجو٠خ اٌزٟ ػٍّٙب اٌوة ا٦ٌٗ فمبٌذ ٌٍّوأح

ِٓ صّو ّغو اٌغٕخ ٔؤوً، ٚأِب صّو : وً ّغو اٌغٕخ؟ فمبٌذ اٌّوأح ٌٍؾ١خ

٨ رؤو٩ ِٕٗ ٨ٚ رَّبٖ ٌئ٩ : اٌْغوح اٌزٟ فٟ ٍٜٚ اٌغٕخ فمل لبي ا٦ٌٗ

"  فؤفند ِٓ صّو٘ب ٚأوٍذ ٚأػطذ هعٍٙب ِؼٙب فؤوً...رّٛرب
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     ٠ٚمٛي ثٌٌٛ
37

ٌنٌه " ٚآكَ ٌُ ٠غٛ، ٌىٓ اٌّوأح أغٛد فؾٍٖذ فٟ اٌزؼلٞ:"

أْ رؼٍُ، ٨ٚ أْ رزٍَٜ ػٍٝ اٌوعً، ثً رىْٛ فٟ ٍىٛد "ٌُ ٠ؤمْ ٌٙب اٌوٍٛي

". ٤ْ آكَ عجً أ٨ٚ صُ ؽٛاء

      ٚعبء فٟ هٍبٌخ ثٌٌٛ اٌضب١ٔخ اٌٝ أً٘ وٛهٔضًٛ
38

ٌٚىٕٟ أفبف أٔٗ وّب :" 

فلػذ اٌؾ١خ ؽٛاء ثّىو٘ب، ٘ىنا رفَل أم٘بٔىُ ػٓ اٌجَبٛخ اٌزٟ فٟ ا١ٌَل 

". ا١ٌَّؼ

       ِٚغ ِب موود ٔغلُ٘ فٟ ِٛالؼُٙ ٠زٕبٌْٚٛ ٘نا اٌؾل٠ش ثبٌطؼٓ، ٚلجً أْ 

ٌمل ارفمذ وٍّخ اٌؼٍّبء أْ ٔبلً اٌىفو ١ٌٌ ثىبفو، ٚأٔب : أثلا ثٕمً ألٛاٌُٙ ألٛي

أثوأ اٌٝ هللا ِّب ٠مٌْٛٛ ، ٌىٓ ٥ٌِبٔخ ٌٍٚٛلٛف ػٍٝ ػٍٝ وً ِٓ أزمل اٌؾل٠ش 

. أهأٟ ِىو٘خ ػٍٝ ٔمً و٩ُِٙ

ِٓ )ِٕزلٜ ِٕظّخ ألجبٛ ا٠٨ٌٛبد اٌّزؾلح رؾذ ٍٍٍَخ  (ا٤لجبٛ)    ففٟ ِٛلغ 

٨ٌٛ ا١ٌٙٛك ٌّب ٚعلد اٌجىز١و٠ب، ٨ٌٛٚ ؽٛاء ٌّب فبٔذ " ٚثؼٕٛاْ  (٘ٛ اٌىناة

"إٌَبء
39

 ... ٩ٍَ ا١ٌَّؼ هة اٌّغل:" 

 ٚاٌزٟ َٔزؼوٗ ف١ٙب أؽبك٠ش !ِٓ ٘ٛ اٌىناة:أِبِٕب ؽٍمخ عل٠لح ِٓ ٍٍٍٍََخ

ٕؾ١ؾخ علاً ٚاهكح فٟ ٕؾ١ؾٟ اٌجقبهٞ ٍَُِٚ، ّٚ٘ب أػٍٝ وزت اٌٖؾبػ 

ثبٌللخ ٚاٌٖؾخ ثؼل لوآُٔٙ، فٟ ؽ١ٓ أٔٙب رزؼبهٗ ِغ اٌؼمً أٚ إٌّطك أٚ 

  إٌَخ : ٚثنٌه ٠ٚوثْٛ ثب٠ل٠ُٙ اؽل ِٖبكه ك٠ُٕٙ اٌّٛؽٝ ثٙب أٞ..اٌزبه٠ـ

 "ػٍُ اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً" ٚونٌه ٠ٙلِْٛ أٌٍ ِب ٠ؼوف ػٕلُ٘ ثــ 

ِّب ٠لفً ...٠ْٚىىْٛ ثؤٍب١ٔل ا٨ؽبك٠ش اٌٖؾ١ؾخ ٚهٚارٙب اٌؼلٚي ٚاٌضمبد

ِٓ ٘ٛ اٌىناة : ِّب ٠غؼٍٕب ٔطوػ ٘نا اٌَئاي اٌقط١و..اٌظٓ ٚاٌو٠جخ ف١ُٙ ع١ّؼبً 

أٚ اٌٖؾبثٟ أٚ ِؾّل ٔفَٗ؟ ... فٟ اٌؾل٠ش؟ ً٘ أؽل اٌوٚاح اٌؼلٚي اٌضمبد 
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      ٚا١ٌَٛ ٔؼوٗ ٌَّؤٌخ عل٠لح ٛوؽٙب ِؾّل فٟ ؽل٠ضٗ اٌٖؾ١ؼ اٌنٞ أٚهكٖ 

 (٠ٚنوو ؽل٠ش اٌجؾش)  ٚ٘ب ٘ٛ اٌؾل٠ش!اٌجقبهٞ فٟ ٕؾ١ؾٗ ٚونٌه ٍَُِ

ٚأٔٗ ٨ٌٛ أْ ثٕٟ ..  اٌؾل٠ش ٠ؾًّ ا١ٌٙٛك ؽم١مخ فَبك اٌٍؾُ :ٚٔمٛي ٌٍج١بْ

٠ٚؾًّ ؽٛاء وً ف١بربد لبِذ ٚرمَٛ  !!اٍوائ١ً لل فئٖٛ ٌّب فَل اٌٍؾُ ٚرؾًٍ

رٕيي اِب ػٍٝ هأً  ... ٚ٘ىنا ٔغل ثؤْ وً ِٖبئت اٌل١ٔب!.. ثٙب وً ىٚعخ

  فّٙب اٍبً اٌج٩ء ػٕل ا١ٌٍَّّٓ! ٚإٌَبء! ا١ٌٙٛك !ا١ٌٙٛك أٚ ػٍٝ اٌّوأح

 !.. ِٖٚله وً ثٍٜٛ ِْٚىٍخ

 !       ٘نا اٌؾل٠ش أٚٙؼ ّٔٛمط ٌّب ٠َّٝ ثــ ٔظو٠خ اٌّئاِوح

 !وّب أْ وً ١ِٖجخ ٠ٍمٛٔٙب ػٍٝ اٌّوأح..أٚ ِقططبد ثٕٟ ١ْٕٙٛ

... ؽزٝ فَبك اٌٍؾُ ! رقو٠ف ٔجٛٞ! ثَجت ا١ٌٙٛك .. َِؤٌخ فَبك اٌٍؾُ : ا٨ًٚ 

 !!! أٌمٝ ٍٕؼُ ٍججٗ ػٍٝ هأً ا١ٌٙٛك

رؾًٍ  اٌزٟ" اٌجىزو٠ب " ُ٘ ِٓ افزوػٛا – ثّئاِوارُٙ اٌقج١ضخ – ٚوؤْ ا١ٌٙٛك 

 ٚ٘ن ٠ؼل ٘واء ػٍّٟ ثىً اٌّمب١٠ٌ! اٚ هثّب اٍزَٕقٛ٘ب!! ٚرفَل اٌٍؾَٛ

ِٚب رَججٗ ِٛعٛك ؽزٝ لجً ٚعٛك اٌؾ١ٛأبد .. فبٌجىز١و٠ب ِٛعٛكح لجً ا٦َٔبْ ..

  ! فبٌجىزو٠ب ٟ٘ أللَ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ػٍٝ ٍطؼ وٛوت ا٤هٗ

 .. فبٌٍؾُ وبْ ٠فَل ثبٌطجغ لجً أْ ٠ٛعل فٟ اٌل١ٔب ثٕٛ اٍوائ١ً ٚلجً اثوا١ُ٘

فّب ٠مٌٛٗ ِؾّل ِغوك ر٠ِْٛ افزٍٜ فٟ مٕ٘ٗ ِٓ عواء ِب وبْ ٠َّؼٗ ِزٕبصواً 

 !..ِغٍٛٛبً ِٓ اٌزٛهاح اٌّملٍخ كْٚ رؤول ٨ٚ فؾٔ

 ؟؟؟!!!علاً " اٌؼ١ٍّخ " ِٓ اٌنٞ افجو ِؾّل ثٙنٖ اٌّؼٍِٛخ :ٚأٍؤي 

فٙنا ٠ضجذ ثؤْ هة ِؾّل ٨ ، ً٘ أفجوٖ ثٙب هثٗ ثبٌٛؽٟ ؟ اْ وبْ ٘نا لل ؽلس 

٠لهن أثَٜ اٌمٛاػل اٌطج١ؼ١خ ػٓ ػًّ اٌغ١َّبد ٚا٨ٔي٠ّبد اٌّئصوح فٟ 

" ا٤ِٟ " ِغ ٔجٛح هٌٍٛٗ .. ٚثٙنا رَمٜ هثٛث١زٗ !!!!ٚرؾًٍ اٌٍؾَٛ .. اٌق١ٍخ 
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ُٚ٘ أِخ ٨ رىزت ٨ٚ رؾَت !..ٚع٩ًٙ .. اٌّوًٍ اٌٝ ا٤ػواة ا٤ّل وفواً ٚٔفبلبً 

 !؟..فًٙ ا١ٌٙٛك ِٓ أٚعلٚا اٌجىزو٠ب !!!!... وّب اػزوف ِؾّل ِفبفواً .. 

... ٚ٘نا ١ْ٠ٓ عٌٕ إٌَبء !ٌىبٔذ وً إٌَبء ّو٠فبد .. ٨ٌٛ ف١بٔخ ؽٛاء : صب١ٔبً 

٨ٌٛٚ ؽٛاء ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب !!!" ؽٛاء" ٤ٔٗ ٠َٕت ف١بٔبد إٌَبء اٌٝ فؼٍخ 

ِب وبٔذ اٞ ىٚعخ ٍزقْٛ ىٚعٙب ... ٠ؼٕٟ ٌٛ ٌُ رىٓ ؽٛاء ٚف١بٔزٙب !اٌل٘و

٠ؼٕٟ ِب وبٔذ ٍزٛعل اٌق١بٔخ ٨ٌٛ !...أٞ اثلاً !!!!ٌُ رقٓ أضٝ ىٚعٙب اٌل٘و !!!

 ٌٖٚلِخ ا١ٌٍَّّٓ ثٙنا اٌى٩َ !؟...أ١ٌٌ ٘نا رٛاهس ٌٕزبئظ ف١بٔخ ؽٛاء  ...ؽٛاء

هاؽٛا ٠زْمٍجْٛ ػٍٝ ِؼٕبٖ ٠ٚؾبٌْٚٛ رطو٠زٗ ٚرٕؼ١ّٗ .. اٌّؾّلٞ اٌٖؾ١ؼ 

ٚرؾذ ػٕٛاْ اٌؾل٠ش فٟ أػٍٝ  )...ِب رطبٌٖٛ أ٠بك٠ُٙ ٚرْن٠جٗ ٚرٙن٠جٗ ثبلٖٝ

أِب اْ اػزوٗ أؽل اٌّزفنٌى١ٓ ُِٕٙ ؽٛي ٕؾخ : ٠مٛي(!كهعبد اٌٖؾخ

  فٕؾ١ٍٗ اٌٝ وجبه ػٍّبء اٌؾل٠ش اٌن٠ٓ ٕؾؾٖٛ، ٚؽىّٛا ثٖؾزٗ... اٌؾل٠ش

ٚموو رٖؾ١ؼ ا٤ٌجبٟٔ ٌٍؾل٠ش، صُ موو و٩َ اٌموٙبٚٞ ػٓ اٌؾل٠ش ٚاٌنٞ )

 فّٓ ٘ٛ اٌىناة ٕ٘ب؟:اْ وبْ اٌؾل٠ش وبمة ِىنٚة : صُ ٠مٛي (ٍؤمووٖ ثؼل ل١ًٍ

أَ ونة اٌجقبهٞ ؟أَ !ِٓ اٌنٞ ونة فٟ ٘نا اٌؾل٠ش اٌٖؾ١ؼ ؟ً٘ ونة ِؾّل ؟

 !ِٚٓ ١ٍزجٛأ ِمؼلٖ ِٓ إٌبه؟!ونة أثٛ٘و٠وح ؟

. أ٘ـ"رؼبٌٛا اٌٝ إٌٛه.. رؼبٌٛا اٌٝ اٌق٩ٓ ٠ب ١ٍَِّٓ 

 بعض أصحبة العلم الشرعي: الفئة الرابعة -

ًّ ِب ١ّ٠ّي ٘نٖ اٌفئخ ػٓ ٍبثم١ٙب ٘ٛ ٩ٍِخ اٌمٖل، فبْ وبٔذ اٌفئبد           ٌؼ

اٌض٩س ا٤ٌٚٝ ٨ ٠قٍٛ ٛؼٕٙب فٟ اٌؾل٠ش ِٓ ا١َٔبق ٚهاء هغجبد كف١ٕخ، 

ٚأ٘ٛاء ِىجٛرخ، فبٕٟٔ أػزمل أْ ٘نٖ اٌفئخ ٠زؤول ف١ٙب ٩ٍِخ اٌمٖل ١ٛٚت ا١ٌٕخ، 

ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ -ٌٚنٌه وبْ ٛؼُٕٙ فٟ ٘نا اٌؾل٠ش ِٓ ثبة اػ٩ء ِىبٔخ اٌوٍٛي
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ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ - ٚكفغ ِبٌُ ٠َزط١غ اٌؼمً أْ ٠غل ٌٗ ِقوعب ِٓ ألٛاٌٗ- ٍٍُٚ

ٍٍُٚ . -

      ِٚٓ أٚائً ِٓ ٚلفذ ػٍٝ و٩ِٗ ِٓ ػٍّبء ا٤ِخ ا٦ِبَ ِؾّل اٌغياٌٟ فٟ 

ؽ١ش ٠مٛي" إٌَخ ث١ٓ أً٘ اٌفمٗ ٚأً٘ اٌؾل٠ش "وزبثٗ
40

٠ٚمٖل ثٙب )لبي :"

إٌَبء ِٕن ؽٛاء اٌٝ ا١ٌَٛ ٠َزؾممٓ  (عوٜ ث١ّٕٙب ٔمبُفط١ت َِغل اٌغياٌٟ 

" ٨ٌٛ ؽٛاء ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب اٌل٘و:"اٌؾنه ٚاٌزؤك٠ت، ٚلل عبء فٟ اٌؾل٠ش

ِب فبٔذ ؽٛاء آكَ، ٨ٚ أغورٗ ثب٤وً ِٓ اٌْغوح، ٘نا ِٓ أوبم٠ت : فمٍذ ٌٗ

ٌٚىٕىُ كْٚ ! ٚاٌموآْ ٕو٠ؼ ٚؽبوُ فٟ أْ آكَ ٘ٛ اٌنٞ ػٖٝ هثٗ! اٌزٛهاح

َِزٜٛ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٚرٕمٍْٛ ِٓ اٌّو٠ٚبد ِب ٠مف ػمجخ أِبَ ١ٍو اٌلػٛح 

! ا١ِ٩ٍ٦خ

     وتابعه العالمة ٌوسف القرضاوي فً لقاء تلفزٌونً على قناة الجزٌرة عندما سئل  

لم : ٌعنً" لوال بنو إسرائٌل لم ٌخنز اللحم"الحدٌث هو ٌقول :" 41عن هذا الحدٌث قال

ٌنتن ولم ٌتغٌر، ٌعنً هم ٌعنً ادخروا بعض اللحم والسلوى واألشٌاء اللً زي كده 

ولكن هذا قانون من قوانٌن الطبٌعة، .. فتسببوا فً أنه أصبح ربنا ابتالهم فً أن اللحم ٌنتن

سنة من سنن هللا، اللحم بٌنتن وبٌتغٌر قبل بنً إسرائٌل، ومن أٌام ما خلق ربنا آدم، هذه 

سنة أن اللحم إذا ترك الزم ٌتغٌر، فلم ٌكن اللحم ٌعنً مخالفا لهذه الطبٌعة قبل بنً 

.  إسرائٌل

هذا لٌس له دلٌل من ! كأن حواء خانت زوجها" ولوال حواء لم تخن أنثى زوجها"    قال 

فأكال  [121:طه]{..فأكال منها فبدت لهما سوآتهما }القرآن ٌقول إما أنهما أكال . القرآن أبدا

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسً ولم نجد }معا، أو أن آدم هو األساس ألن فً سورة طه 

فقلنا ٌا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فال ٌخرجنكما }الكالم عنه،  [115:طه]{له عزما

[ 120:طه]{هل أدلك على شجرة الخلد وملك ال ٌبلى..}، وبعدٌن الشٌطان [117:طه]{..

وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب علٌه .. }إلى آخره، حتى قال 

، فمش بس أن نسب إلٌهما ال، فً أحٌان نسب إلى آدم مما ٌدل [122-121:طه]{وهدى
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على أنه هو األصل والمرأة تبعته؛ ٌعنً قالت ٌعنً حتترك إذا أحبت ٌعنً تفتح نفسه 

هذه توراتٌة إسرائٌلٌة أن حواء هً اللً .. أكلت معه، فاألصل هو آدم فكٌف نقول إن هذه

زٌنت آلدم األكل، أبدا لٌس فً القرآن هذا قط وال ٌوجد، ولذلك ٌعنً شٌخنا الشٌخ 

الغزالً توقف وأنا معه فً هذا، الشٌخ الغزالً مش توقف ٌعنً أنكر هذا الحدٌث، ونحن 

لو نطبق علٌه مقاٌٌس العلماء فً صحة الحدٌث ألن العلماء قالوا لكً ٌكون الحدٌث 

رواٌة العدل التام الضبط من مبدأ السند إلى منتهاه من غٌر ، صحٌحا الزم ٌتصل بالسند

شذوذ وال علة ٌعنً ال ٌكون هناك علة ال فً السند وال فً المتن، وأنا أرى أن هذا 

الحدٌث فٌه علة أن نصفه األول مخالف لقوانٌن الطبٌعة التً حكم هللا بها هذا الكون 

". والثانً مخالف للقرآن فلذلك من حقنا أن نتوقف فً قبوله

ِٚٓ اٌّؼبٕو٠ٓ أ٠ٚب ك ِؾّل ٍؼ١ل ؽٜٛ فٟ ِمبٌخ ٌٗ فٟ عو٠لح اٌوأٞ 

ا٤هك١ٔخ، رٕبٚي ٘نا اٌؾل٠ش ثبٌناد وّٕٛمط ٥ٌؽبك٠ش فٟ اٌٖؾ١ؾ١ٓ اٌزٟ 

رؼبهٗ اٌموآْ، ؽ١ش ٠مٛي
42

 والبحث التحري ضرورة تؤكد التً النماذج هذه ومن :"

 رسول عن هرٌرة أبً حدٌث هللا كتاب لظاهر لمعارضتها الصحٌحٌن أحادٌث بعض فً

زَي  لم اسرائٌل بنو لوال- "وسلم علٌه هللا صلى- هللا  لم حواء ولوال( الطعام قال او )اللحم ٌَيخنْن

 ."الدهر زوجها أنثى تخن

 :متناًا  اما:" فقال للمتن توجه السند صحة أثبت أن وبعد      

: وجوه من القرآن حقائق وٌخالف ٌصادم فالحدٌث

 فً آدم وقوع سبب أن تقرر التً هً المحرفة التوراة  إن:حواء خٌانة قضٌة - أ

 المنسوب النص ٌتضمن ما مع للتوراة موافقا هنا النص جاء ولقد حواء،: المعصٌة

 تورٌث- 3 الغواٌة سبب هً انها- 2. المسؤولة حواء تحمٌل- 1 من هللا لرسول

 .لذرٌتها الخطٌئة

 ابتداء المسؤولٌة آدم ٌحمل إما نجده فالقرآن للتوراة؛ وموافق للقرآن مخالف هذا وكل

 توجهت الوسوسة وأن إبلٌس هو الغواٌة سبب أن ٌبٌن القرآن ونجد.معا ٌحملهما أو

 وانتهى وتمت حدثت التوبة أن القرآن ٌبٌن كما بسواء سواء وزوجه آدم الى

 عدو هذا ان آدم ٌا:"تعالى وقال ،121طه" فغوى ربه آدم وعصى "تعالى قال.االمر
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" الشٌطان فأزلهما"تعالى وقال ،117ط" فتشقى الجنة من ٌخرجنكما فال ولزوجك لك

 كلمات ربه من آدم فتلقى"وقال ،20األعراف" الشٌطان لهما فوسوس "وقال ،3البقرة

 ."علٌه فتاب

 "رهٌن كسب بما امرئ كل : وقال ،122طه"وهدى علٌه فتاب ربه اجتباه ثم :وقال

 ."اخرى وزر وازرة تزر وال:"وقال رهٌنة، كسبت بما نفس كل " وقال

 .الزوجٌة العالقة وسمو المرأة مكانة عن تتحدث التً الكثٌرة اآلٌات الى اضافة هذا

 إنها أو الخٌانة أو الغواٌة مسؤولٌة حواء تحمل أن تأبى القرآن حقائق كل فان: وبعد

 آدم يورث لم لماذا نتساءل ان ولنا .لبناتها مورث ذلك أن أو الغواٌة سبب هً

 .التوراة فكرة تلك الذكور؟ دون االناث ولماذا الذكور؟ أبنائه الى الخيانة

لَي  الحٌة وكانت :التكوٌن سفر من( 7-1 )الثالث االصحاح ففً ٌَي  حٌوانات جمٌع أح

 ان المرأة فرأت... الجنة شجر كل من تأكال ال هللا قال أحقا للمرأة فقالت ..البرٌة

: للرب آدم فقال.. رجلها وأعطت وأكلت ثمرها من فأخذت.. لألكل جٌدة الشجرة

 اسمها ان ذكر ثم.. فأكلت الشجرة من أعطتنً التً هً معً جعلتها التً المرأة

 .حواء

 باطال الكالم ٌكون عندما: أقول التوراة الحدٌث ٌوافق ان المانع وما قائل ٌقول قد

 السؤال هذا نسأل ان ٌجوز فال للقرآن ومصادما وواقعا وعقال شرعا

 الكون هللا أجرى قانون من علمٌا ٌعلم لما اٌضا مخالف وهذا: اللحم فساد قضٌة2.- - ة

 .المؤثرات من وغٌره للهواء تعرض اذا ٌفسد اللحم بان وفقه

 القرآن أن للقرآن؛ النص هذا مخالفة على ٌدل ومما.ايضا القرآني النص ويخالف

 متى القرآن ٌبٌن ولم عروشه،ا على خاوٌة وهً قرٌة على أتى الذي قصة لنا قصَّص 

 الى فانظر: "له قال انه والشاهد، ذلك فً البحث مطلقا ٌعنٌنا وال ممن وال من وال

 للعادة الخارقة اآلٌات من جملة أمامه أقام هللا ان أي..." ٌتسنه لم وشرابك طعامك

 خلق أراه كٌف ومنها الطوٌل، المكث مع العادة خالف وشرابه طعامه حفظ منها

 أن العادة به جرت والذي سائدا كان الذي القانون كان فلو العظام، ونشز الحمار

 بال الجزم أستطٌع وهكذا.معنى أي هنا اآلٌة هذه ذكر فً كان لما ٌفسد، ال الطعام
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 ، التوراتٌة االسرائٌلٌة النصوص من هذا أن – خطأ أي من هللا واستغفر - تردد

 ذي الكبٌر السؤال وسٌبقى.ابدا- وسلم علٌه هللا صلى -هللا رسول كالم من ولٌست

 أربعة من روي حدٌثا تردُ  كٌف: المحدثٌن عند المفرطة والحساسٌة الشدٌد الحرج

 .!الصحٌحٌن؟ فً وبعضها هرٌرة أبً عن األقل على طرق

 كالم من حدٌثا ٌكون ان ٌمكن ال أنه ثبت الذي الحدٌث هذا الى الخلل جاء أٌن ومن

 .رسول هللا؟

   ".بعد فٌما ذلك عن اإلجابة أستطٌع لعلً
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المبحث الثبلث 

 منبقشة اإلنتقبدات

          اٌطؼٓ ثَٕل ٘نا اٌؾل٠ش ٌُ ٠ىٓ ثٖٛهح ِجبّوح ثوٚاح إٌَل فبٌؾل٠ش ِوٚٞ 

ِٓ ٛو٠ك ِؼّو، ػٓ ّ٘بَ ثٓ ِٕجٗ، ػٓ أثٟ ٘و٠وح اٌنٞ ل١ً ف١ٗ أٔٗ إٔؼ أٍب١ٔل 

ا١ٌّب١١ٔٓ
43

 ٚ٘ٛ ِوٚٞ فٟ اٌجقبهٞ ٍَُِٚ أٞ ٘ٛ ِّب ارفك ػ١ٍٗ ا١ٌْقبْ، ٚأّب وبْ 

اٌطؼٓ ثبٌٖؾبثٟ هاٚٞ اٌؾل٠ش، ٤ْٚ ٘نا اٌطؼٓ ٨ ٠َزٕل ٤ٞ أٍبً ػٍّٟ ٌٓ أعؼً 

اٌزوو١ي ػ١ٍٗ فٟ ِٕبلْخ ا٨ٔزمبكاد، فب٨ٔزمبك اٌّّٛعٗ ٌٍٖؾبثٟ اٌغ١ًٍ أثٟ ٘و٠وح أٔٗ 

لل هٜٚ ٘نا اٌؾل٠ش ػٓ أً٘ اٌىزبة ٠ؾزبط اٌٝ ك١ًٌ ػٍّٟ، ٚٛبٌّب أْ اٌؾل٠ش ٠ّىٓ 

رٛع١ٙٗ ٚفّٙٗ ّٙٓ ا٤ٌٍ اٌْوػ١خ ٌل٠ٕٕب، ٨ ؽبعخ ثٕب ٌٍطؼٓ ثٖؾبثٟ ع١ًٍ ٠ؼل 

. أوضو اٌٖؾبثخ هٚا٠خ ٌٍؾل٠ش

    أِب اٌطؼٓ ثّزٓ اٌؾل٠ش فمل ٔبي ١ٖٔت ا٤ٍل ِٓ اٌّغو١ٙٓ ِٚٓ إٌّبفؾ١ٓ ػٓ 

ًّ أُ٘ ِب ٚلفذ ػ١ٍٗ ِٓ هكٚك  اٌل٠ٓ، ٚلل رٖلٜ ٌٍوك ػٍٝ اٌطؼْٛ أٍبرنح ف٩ٚء ٌٚؼ

ِب هّك ثٗ اٌلوزٛه ٠بٍو اٌّْبٌٟ ػٍٝ اٌلوزٛه ِؾّل ؽٜٛ، ٚاٌنٞ ًّّ إٌمبٛ 

اٌزب١ٌخ
44

 :

اْ ٕ٘بن وض١وا ِٓ ٖٔٛٓ اٌموآْ ِٛافمخ ٌٍزٛهاح، فًٙ ٠ؼٕٟ مٌه أْ ٔوك  -

اٌنٞ ٨ ِؼبهٗ ٌٗ وّب -، صُ ٌّبما ٨ َٔزلي ثٖؾخ اٌؾل٠ش! ٖٔٛٓ اٌموآْ؟

ػٍٝ ٕؾخ ِب عبء فٟ اٌزٛهاح ِٛافمب ٌٗ ؟ أّب ٔغيَ ثؤْ اٌْٟء فٟ - ١ٍؤرٟ

 .اٌزٛهاح ِؾّوف اما عبء فٟ ّوػٕب ِب ٠ٖبكِٗ أٚ ٠ىنثٗ

٠ج١ٓ اثٓ ؽغو اٌفُٙ :" ٍٛء فُٙ اٌؾل٠ش، ٚفًٍ فٟ رٛع١ٗ و٩َ اٌْواػ ام ٠مٛي -

اٌٖؾ١ؼ ٌٍؾل٠ش، ٚ٘ٛ أْ فطؤ ؽٛاء وبْ ثزؾ١َٓ ا٤وً ِٓ اٌْغوح ارجبػب 

ٚلبٍّّٙب أٟ ): ٚوّب لبي (فل٨ّ٘ب ثغوٚه): ٌٍٍٛٛخ ا١ٌْطبْ وّب لبي رؼبٌٝ
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، فّٓ اٌّؼمٛي أْ ٔفُٙ ا٤ِو أْ ؽٛاء ثؼل أْ اغزود (ٌىّب ٌّٓ إٌبٕؾ١ٓ

ثبغٛاء ا١ٌْطبْ ١ٖٔٚؾزٗ لبِذ ثزؾ١َٓ ا٤ِو ٢كَ فٛلؼب فٟ اٌّؼ١ٖخ، ٨ٚ 

٠ٛعل فٟ اٌموآْ ِب ٠ٕفٟ ٘نا، ام ٍىٛد اٌموآْ ػّب فؼٍزٗ ؽٛاء ٨ ٠ٕف١ٗ، ٚإٌَخ 

 !"ث١ٕذ ا٤ِو ٚفٍٖزٗ، فّب ٟ٘ اٌّْىٍخ ٌّٚبما اٌزَوع فٟ اكػبء اٌزؼبهٗ ؟

أْ اٌؾل٠ش ٠زىٍُ  :"صُ ٠وك ػٍٝ اٌغيء ا٤ٚي ِٓ اٌؾل٠ش ف١مٛي فٟ اٌّمبي مارٗ -

ػٓ ػًّ ثٕٟ اٍوائ١ً فٟ اٌٍؾُ ؽ١ش ثقٍٛا ٚفبفٛا هىلُٙ فبكفوٖٚ ٌُٚ ٠ىٓ 

٠قٕي، "٠لفوٖ أؽل لجٍُٙ فجَجت اكفبهُ٘ أٔزٓ اٌٍؾُ ٚ٘ٛ اٌّؼجو ػٕٗ ثمٌٛٗ 

ٚاْ وبْ ثؼُٚٙ فُٙ -١ٌٌٚ اٌى٩َ فٟ أْ اٌٍؾُ وبْ لجً ثٕٟ اٍوائ١ً ٨ ٠قٕي، 

، ف٨ٍٛ ثٕٟ اٍوائً ٌُ ٠لفو ، ٌٚٛ ٌُ ٠لفو ٌُ ٠ظٙو فَبكٖ، ٚاٌّزؤًِ فٟ -٘نا

اٌؾل٠ش ٠غل أٔٗ ١ْ٠و اٌٝ أْ ٛج١ؼخ اٌٍؾُ اٌفَبك ٌىٕٙب ٌُ رظٙو ٍٜٛ ِٓ 

 ".  رٖوف ثٕٟ اٍوئ١ً ػٕلِب اكفوٖٚ

                ٚأٚافك اٌلوزٛه اٌّْبٌٟ رّبِب ف١ّب م٘ت ا١ٌٗ ثبٌَٕجخ ٌٍْطو ا٤ٚي ِٓ 

اٌؾل٠ش ٚ٘ٛ اٌى٩َ ػٓ فَبك اٌٍؾُ؛ فبٌؾل٠ش ٠ج١ٓ ٛج١ؼخ ِٓ ٛجبئغ ثٕٟ اٍوائ١ً 

اّزٙوٚا ثٙب فٟ ٚالغ اٌؾبي، ٚ٘نٖ اٌطج١ؼخ ٌُ رٕفه ػُٕٙ فٟ ٠َٛ ِٓ ا٠٤بَ، ٚ٘نٖ 

اٌطج١ؼخ ٟ٘ ؽجُٙ ٌٍّبي ٌٍٚىٕي ٚا٦ّكفبه ٚرف١ٍُٚٙ فَبك ِب ٠ىٕيْٚ ػٍٝ أْ ٠ف١ل ِٕٗ 

غ١وُ٘ ، أ٠ب وبْ ٘نا اٌغ١و، فبٌؾل٠ش ٨ ٠ج١ّٓ ٨ٚ ١ْ٠و اٌٝ أُّٔٙ ٍجت ٚعٛك اٌجىز١و٠ب 

اٌزٟ رفَل اٌٍؾُ، فٙنا فُٙ ِغٍٛٛ ٌٍٕٔ ٚأّب ٠ج١ّٓ ٛج١ؼخ افزٖٛا ثٙب ػٓ غ١وُ٘ 

ٟٚ٘ وّب موود ؽجُٙ ٌٍىٕي ٚا٦ّكفبه؛ ؽزٝ أُٔٙ ٠ّلفوْٚ ِب ٨ ٠ٖؼ اكفبهٖ وبٌٍؾُ 

أْ ِب وبْ ِؼٙٛكا فٟ ىُِٕٙ أْ إٌبً وبٔذ رنثؼ، صُ - ٚهللا أػٍُ-اٌنٞ ٠فَل، ٠ٚجلٚ 

اما ىاك ػٓ ؽبعزٙب ّٟء اِب أػطزٗ ٣ٌفو٠ٓ، أٚ رووزٗ ٌٍؾ١ٛأبد ٚاٌَجبع، ٨ٚ ٠ٛعل 

ػٕلُ٘ ِجلأ اّكفبه اٌٍؾَٛ أ٩ٕ، ؽزٝ عبء ثٕٛ اٍوائ١ً ٚاّكفوٚا ِب ٌُ ٠ّلفو لجٍُٙ، 

ِٚب ٠فَل ِٓ ا٦ّكفبه ٚ٘ٛ اٌٍؾُ، أٞ أُٔٙ ُ٘ اٌن٠ٓ ٍّٕٛا ٍٕخ ١ٍئخ ٟ٘ اّكفبه اٌٍؾُ 

. ٚفَبكٖ ٌؼلَ اربؽخ اٌفوٓ ٌغ١وُ٘ ٧ٌٔزفبع ثٗ
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     ٚٔظوح ٍو٠ؼخ ٌٛالغ ؽبٌٕب، ِٚب ٔؼب٠ْٗ ٔؾٓ ثبٌناد ِٓ ربه٠ـ ٠ًٛٛ ِغ ٘ئ٨ء 

ٔغل لٕبػخ ربِخ ثٙنا اٌؾل٠ش ِٚب مووٖ ِٓ ٕفبد ٌجٕٟ اٍوائ١ً، ٚأْ ٘نا ّؤُٔٙ اٌٝ 

ا٢ْ، ففَبك ٚٔزٓ ِب ٨ ٠ؾزبعٛٔٗ ِّب ٠ٕزفغ ثٗ غ١وُ٘، أؽت ا١ٌُٙ ِٓ أْ ٠ٕزفغ ثٗ 

. غ١وُ٘، ٚهللا أػٍُ

 ػٍٝ ٘نٖ اٌطؼْٛ ع١ّؼٙب ٠ىْٛ ثبٌوك ػٍٝ األسبس في الرد      ٌٚؼٍٟ ألٛي أْ 

ا٤ٍبً اٌنٞ ث١ٕذ ػ١ٍٗ، فبما أصجزٕب ا١ٙٔبه ا٤ٍبً أٙبهد رٍمبئ١ب وً اٌطؼْٛ اٌّج١ٕخ 

. ػ١ٍٗ

    ٚألٛي ثؼْٛ هللا ٚرٛف١مٗ أْ أٍبً ٘نٖ اٌطؼْٛ ٘ٛ إٌظو اٌٝ اٌؾل٠ش ثؼ١ٓ اٌْواػ 

ٌمل ث١ٕذ وً اٌطؼْٛ ٌٙن اٌؾل٠ش ػٍٝ و٩َ اٌْواػ : ٚاٌّفَو٠ٓ؛ ٌٍٚز١ٙٛؼ ألٛي

ٚاٌّفَو٠ٓ ٌٙنا اٌؾل٠ش، فىً ِٓ ٛؼٓ فٟ ٘نا اٌؾل٠ش ٛؼٓ ثٕبء ػٍٝ أْ ٘نا اٌؾل٠ش 

لل ارفك ػٍٝ ِؼٕبٖ، ٚأْ ألٛاي اٌْواػ رٛارود رمو٠جب فٟ أْ اٌّواك ِٕٗ فوٚط آكَ 

ام - ٚ٘ٛ أفًٚ ِٓ ّوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ-ٚؽٛاء ِٓ اٌغٕخ، ِٚضبٌٗ ّوػ اثٓ ؽغو 

٠مٛي
45

ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب ف١ٗ اّبهح اٌٝ ِب ٚلغ ِٓ ؽٛاء فٟ ري١٠ٕٙب ٢كَ ا٤وً :" 

ِٓ اٌْغوح ؽزٝ ٚلغ فٟ مٌه؛ فّؼٕٝ ف١بٔزٙب أٔٙب لجٍذ ِب ى٠ٓ ٌٙب اث١ٌٍ ؽزٝ ى٠ٕزٗ 

٢كَ، ٌّٚب وبٔذ ٟ٘ أَ ثٕبد آكَ أّجٕٙٙب ثب٨ٌٛكح ٚٔيع اٌؼوق؛ ف٩ رىبك اِوأح رٍَُ 

ؽبّب -ِٓ ف١بٔخ ىٚعٙب ثبٌفؼً أٚ ثبٌمٛي، ١ٌٌٚ اٌّواك ثبٌق١بٔخ ٕ٘ب اهرىبة اٌفٛاؽِ 

َّٕذ مٌه ٢كَ ػل مٌه - ٚو٩ ٌٚىٓ ٌّب ِبٌذ اٌٝ ّٙٛح إٌفٌ ِٓ أوً اٌْغوح، ٚؽ

". ف١بٔخ ٌٗ ٚأِب ِٓ عبء ثؼل٘ب ِٓ إٌَبء فق١بٔخ وً ٚاؽلح ِٕٙٓ ثؾَجٙب

        ٨ٚ أكهٞ ؽم١مخ ٌُ أٌُٖك ٘نا اٌؾل٠ش ثؾبكصخ فوٚط آكَ ٚؽٛاء ِٓ اٌغٕخ وّب 

ؽزٝ غلا ٍَِّّب ثٗ ػٕل ِٓ رٕبٚي ٘نا اٌؾل٠ش ِٓ ػٍّبء ا١ٌٍَّّٓ ! ٠وا٘ب أً٘ اٌىزبة؟

ا٤ِو اٌنٞ ٕوف ! إٔجؾذ ٟ٘ ِزٓ اٌؾل٠ش (ا٦ٍوائ١ٍ١بد اٌزٟ ّوؽذ اٌؾل٠ش)أْ 
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ا٤م٘بْ ع١ّؼٙب ػٕل لواءح اٌؾل٠ش اٌٝ لٖخ فوٚط آكَ ٚؽٛاء ِٓ اٌغٕخ وّب ٚهكد 

. ػٕلُ٘، ٚأْ ؽٛاء ٟ٘ ا٤ًٕ فٟ ٘نا اٌقوٚط وّب رمٛي ا٦ٍوائ١ٍ١بد

!       ٚاٌَئاي اٌُّٙ ٕ٘ب ً٘ اٌؾل٠ش ٌٗ ػ٩لخ ثب٦ٍوائ١ٍ١بد؟

، - ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ-ٔؼُ، ٌىٓ ١ٌٌ ِٓ ٔبؽ١خ اٌّزٓ اٌنٞ لبٌٗ اٌوٍٛي:     ا٦عبثخ

ثً ِٓ ٔبؽ١خ رٛع١ٗ اٌْواػ ٚاٌّفَو٠ٓ ٌٗ، فمل وبْ اٌزٛع١ٗ ثٕبء ػٍٝ ِب ٚهك ِٓ 

اٍوائ١ٍ١بد رزؼٍك ثقوٚط آكَ ٚؽٛاء ِٓ اٌغٕخ، ٚ٘ٛ ا٤ِو اٌنٞ أّىً فٟ ٘نا 

اٌؾل٠ش، ٚاٌنٞ عؼً إٌّبفؾ١ٓ ػٓ اٌل٠ٓ ٠وفْٚٛ اٌؾل٠ش، وّب أػطٝ اٌّغو١ٙٓ 

ٍٕٛاد -ِبكح فٖجخ ٌٍطؼٓ، ربهح ثبٌؾل٠ش ٚربهح ثبٌٖؾبثٟ ٚربهح ثبٌوٍٛي اٌىو٠ُ

-. هثٟ ٩ٍِٚٗ ػ١ٍٗ

ٌُ اهرٚٝ ػٍّبء ا١ٌٍَّّٓ اٌزف١َو اٌَّزمٝ ِٓ ا٦ٍوائ١ٍ١بد :     ٚأٍؤي ٕ٘ب ٍئا٨

ٚاثزؼلٚا ػٓ ّوػ اٌؾل٠ش ثٕبء ػٍٝ إٌظوح - ٚ٘ٛ ِقبٌف ٌّب عبء ثبٌموآْ–ٌٍؾل٠ش 

ًٚ٘ ٠ؼمً أْ ٔمجً أْ ٠ْوػ اٌؾل٠ش اٌوٚا٠بد ا٦ٍوائ١ٍ١خ ! ا١ِ٩ٍ٦خ اٌزٛافمخ ٌٍموآْ؟

فٟ  (أٚ لً اٌوعً ٚاٌّوأح)ٚٔجزؼل ػٓ ِٕٙغ١خ ا٩ٍ٦َ فٟ إٌظو اٌٝ كٚه آكَ ٚؽٛاء 

! اػّبه اٌىْٛ؟

    أْ اٌؾل٠ش ٠ؼطٟ رو١ٍقب هائؼب ٌج١بْ رىبًِ كٚه وً ِٓ اٌوعً ٚاٌّوأح ثٕبء ػٍٝ 

رؤ١ًٕ ىِٕٟ ٚٚظ١فٟ ٌٛعٛك اٌوعً ٚاٌّوأح ػٍٝ ٍطؼ ا٤هٗ؛ فآكَ ػ١ٍٗ ا٩ٌََ 

٘ٛ أٚي هعً هٍبٌٟ ػٍٝ ٚعٗ اٌىوح ا٤ه١ٙخ، ٚلل عبء اٌٝ اٌىْٛ ٌزؼ١ّوٖ ٚاهٍبء 

٘نٖ اٌوٍبٌخ ف١ٗ، ٚ٘نا ِؼٕٝ اٌق٩فخ فٟ ا٤هٗ، ٚونٌه ا٤ِو ثبٌَٕجخ اٌٝ ؽٛاء فٟٙ 

اِوأح ٕبؽجخ هٍبٌخ رئك٠ٙب أ٠ٚب ػٍٝ ٘نٖ ا٤هٗ، ِٚطٍٛة ِٓ آكَ ػ١ٍٗ ا٩ٌََ 

اٌوٍب١ٌخ، ١ٌٌٚ وّب رمٛي - ثً لً ا٤ِخ-ٚؽٛاء ٕبؽجخ اٌوٍبٌخ رى٠ٛٓ ٔٛاح ا٤ٍوح 

ا٦ٍوائ١ٍ١بد أٔٙب عبءد ٌز١ٍَخ اٌوعً ِٚزؼزٗ فمٜ، ثً ٌٙب كٚه هٍبٌٟ إٍٔزٗ ا٠٢بد 



28 
 

اٌموآ١ٔخ اٌزٟ رج١ٓ أْ اٌَّئ١ٌٚخ فٟ ؽًّ ٘نا اٌل٠ٓ ٚاهٍبء لٛاػلٖ ٟ٘ َِئ١ٌٚخ 

. ِْزووخ ث١ٓ اٌّئ١ِٕٓ ٚاٌّئِٕبد

ٚ٘نا َٔزم١ٗ ِٓ لٌٛٗ ػي -         ٚػٕلِب ًٍٚٛ ا١ٌْطبْ ٢كَ ػ١ٍٗ ا٩ٌََ اثزلاء

ٚهغت فٟ ا٤وً، غٛرٗ ٔفَٗ ثفؼً ٍٍٚٛخ ا١ٌْطبْ - ٚعً ٚػٖٝ آكَ هثٗ فغٜٛ

فؤوً، ٚ٘نا ِقبٌف ٌلٚهٖ اٌوٍبٌٟ اٌنٞ ٠ؾزُ ػ١ٍٗ ا٦ٌزياَ ثؤٚاِو ٚٔٛاٟ٘ هة اٌؼيح 

ػي ٚعً، ِٚغب٘لح إٌفٌ ِمبثً أكاء ١ٍٍُ ِٚزفٛق ٌلٚهٖ اٌوٍبٌٟ، فٙٛ فٟ ٌؾظبد 

ِؼلٚكح غفً ػٓ كٚهٖ اٌوٍبٌٟ ٚارجغ ٘ٛاٖ، ٌىٓ ٍوػبْ ِب هعغ ٚربة ٚربة هللا 

. ػ١ٍٗ

    ا٨ أْ ا٤ِو لجً اٌزٛثخ أْ ا٩ٍ٦َ عؼً ٌٍّوأح كٚه هٍبٌٟ فط١و ٚثبٌناد فٟ 

أٍورٙب، ٚثب٤فٔ ِغ ىٚعٙب، فٟٙ ١ٌَذ ربثؼخ ٌٗ ثىً أفؼبٌٗ ثً ٟ٘ ٕبؽجخ كٚه 

هٍبٌٟ رٍزيَ ثلا٠خ ثّب ر١ٍّٗ ػ١ٍٙب هٍبٌزٙب لجً أٞ ّٟء آفو، ٕٚ٘ب وبْ ٠ٕجغٟ ٌٍّوأح 

أْ رزٕجٗ ٌلٚه٘ب ٚرمَٛ ثٛاعجٙب اٌوٍبٌٟ ١ٖٔٛ٘ٚؾخ اٌيٚط  (ٌؾٛاء اٌوٍب١ٌخ)اٌوٍب١ٌخ

ثؼلَ ا٤وً، ٚإٌٖؼ ٌٗ ثؼلَ اِزضبي أِو ٠قبٌف ِمزٚٝ اٌوٍبٌخ، فٍّب لله ا١ٌْطبْ 

ػٍٝ ؽٛاء أ٠ٚب ًٍٚٚٛ ٌٙب، رّٕؾذ ػٓ كٚه٘ب اٌوٍبٌٟ، ٚارجؼذ اٌوغجبد ٚا٤٘ٛاء 

ثٕيػخ أٔض٠ٛخ ٨ هٍب١ٌخ، ٌُٚ ٔمُ ثٛاعجٙب فٟ إٌٖؼ اػزجو ٘نا ا٤ِو اٌُّٙ ف١بٔخ ِٕٙب 

 . (ٌُ رقٓ اِوأح ىٚعٙب)ٌُٚ ٠مً  (ٌُ رقٓ أٔضٝ ىٚعٙب)ٌٍيٚط، ٌٚنٌه عبء فٟ اٌؾل٠ش 

- ِٓ ف٩ي هثطٗ ثٖبؽجخ اٌلٚه اٌوٍبٌٟ ا٤ٌٚٝ–        فبٌؾل٠ش ف١ٗ رؾن٠و ٚرؤ١ًٕ 

أْ ٌىً اِوأح كٚه٠ٓ؛ اٌلٚه اٌوٍبٌٟ ٚ٘ٛ اٌلٚه ا٤ٚي ٚا٤ًٕ ٚا٤ٍبً ٌٛعٛك٘ب، 

ٚمٌه ثّْبهوزٙب اٌوعً اٌوٍبٌٟ فٟ ؽًّ ا٤ِبٔخ ٚاػّبه اٌىْٛ ثوٍبٌزٙب، ٚاٌلٚه 

اٌضبٟٔ ٘ٛ اٌلٚه ا٤ٔضٛٞ ا٩ٌىَ ٦ِلاك ٚاٍزّواه ا٦ػّبه اٌٝ ِب ّبء هللا، ٠ٚؾً فٟ 

اٌّورجخ اٌضب١ٔخ ٤ٔٗ فبكَ ٌٍلٚه ا٤ٚي، ٚف١ٗ إٌيٚاد ٚاٌْٙٛاد اٌزٟ لل ٠ٚجطٙب 

ا٩ٍ٦َ ٠ٚؾلك٘ب ١ٌىْٛ أكاإ٘ب فٟ كٚه٘ب اٌوٍبٌٟ  ١ٍ٠ك ثّّٙزٙب، فبٌلٚه ا٤ٔضٛٞ 
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٠ؾش اٌّوأح ػٍٝ اٌزي٠ٓ ٚاٌزغًّ ٚ٘ٛ ِووت فٟ أٔٛصزٙب، ا٨ أٔٗ اما رؼبهٗ ِغ 

كٚه٘ب اٌوٍبٌٟ فٟ أؽل ِٕبؽٟ اٌؾ١بح، رملَ كٚه٘ب اٌوٍبٌٟ، ٍٚٛت ا٩ٍ٦َ ِٓ اٌّوأح 

اٌوٍب١ٌخ أْ رٍزيَ ثبٌؾغبة اٌْوػٟ، ٤ْ وْف أٔٛصزٙب فبهط اٌٛظ١فخ اٌوٍب١ٌخ ٠ؼ١ك 

ػًّ اٌّوأح اٌوٍب١ٌخ، ٚثبٌزبٌٟ ٠وف٘ ا٩ٍ٦َ ٌٍّوأح أْ رىْٛ أٔضٝ رجلٞ ى٠ٕزٙب 

، ٠ٚورفغ ثٙب ٌزىْٛ ثؾغبثٙب مارٗ -١ٌٌٚ اٌوعً اٌوٍبٌٟ-١ٌَزّزغ ثٙب اٌوعً اٌنوو 

ٔبٛمخ إٟٔٔ اِوأح هٍب١ٌخ ٨ اِوأح أٔض٠ٛخ، ٠َّٚؼ ٌٗ ثبثلاء ى٠ٕزٙب أِبَ ِٓ ٨ ٠ؼ١مْٛ 

. ثٕظوُ٘ ا١ٌٙب كٚه٘ب اٌوٍبٌٟ

 ِّّ       ٚػٛكا اٌٝ اٌؾل٠ش فٙىنا أفُٙ اٌؾل٠ش أْ ف١ٗ ٔٛػب ِٓ اٌزمو٠غ ٌٍّوأح اٌزٟ رٙ

كٚه٘ب اٌوٍبٌٟ، ٚفٖٕٛب كٚه٘ب اٌوٍبٌٟ ا٤ٍوٞ، صُ ٠ئٌٍ أْ اٌّوأح اٌوٍب١ٌخ 

ٟ٘ فبٙؼخ أ٨ٚ ٌزؼب١ٌُ هٍبٌزٙب لجً فٚٛػٙب ٌوغجبرٙب أٚ هغجبد ىٚعٙب، ٚأٔٙب 

ؽ١ٓ رط١ؼٗ رط١ؼٗ ف١ّب وبْ ِٛافمب ٤٘لاف ٚغب٠بد هٍبٌزٙب، ٚرقٍّٟ اٌّوأح ػٓ كٚه٘ب 

ّٚ٘ب ٔٛاح رى٠ٛٓ اٌٍجٕخ ا٤ٍب١ٍخ ٚاٌقط١وح فٟ اٌّغزّغ )اٌوٍبٌٟ ِغ ىٚعٙب ثبٌناد

. ػّلٖ اٌوٍٛي اٌىو٠ُ ف١بٔخ، ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ (ٟٚ٘ ا٤ٍوح اٌوٍب١ٌخ

      فبٌؾل٠ش ٨ ٠ٍُمٟ ثبٌٍَٛ ٚاٌزجؼخ ػٍٝ ؽٛاء فمٜ اما ٌُ رمُ اٌّوأح ثلٚه٘ب اٌوٍبٌٟ، 

ٌٚىٓ ٌّب وبٔذ ٟ٘ ا٤ّٔٛمط ا٤ِضً ٚا٤ٚي ٌٍّوأح اٌوٍب١ٌخ ٚغفٍذ ػٕٗ فٟ ؽبٌخ ِب 

ِٓ غ١بة ٘نا اٌٛػٟ ٌٍلٚه اٌوٍبٌٟ ٚعّٛػ اٌْٙٛاد، ا٨ أٔٙب ٍوػبْ ِب اٍزوّكد 

٘نا اٌٛػٟ ِغ ىٚعٙب ٚرمجًّ هللا مٌه ِّٕٙب، فٙٛ أ٠ٚب رٛػ١خ ٌىً اِوأح هٍب١ٌخ 

ٌٍوعٛع اٌٝ كٚه٘ب اما ِب غفٍذ ػٕٗ فٟ ىؽّخ ٙغٛٛبد إٌيٚاد ٚاٌْٙٛاد ٌٚٙب 

. فٟ ٕبؽجخ اٌلٚه اٌوٍبٌٟ ا٤ٌٚٝ للٚح، ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ
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